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Ünnepi díjátadás
2016. június 12-én Császártöltés
Község Képviselő-testületének
határozata alapján önkormányzati kitüntetések adományozására került sor a Közösségek
Házában. Az ünnepi műsor keretein belül a Képviselő-testület
az alábbi kitüntetéseket adományozza:
Knut Simon részére a település
fejlődését szolgáló munkásságának elismeréseként „Császártöltés Község Díszpolgára”
Címet
Epres István részére a település
közösségi életének erősítéséért
tett kiemelkedő munkájának
elismeréseként
posztumusz
„Császártöltés Község Közéletéért” Díjat adományozza.
Angeli Mátyás részére a település kulturális-, közművelődési életének megszervezése,
irányítása, az ifjúság művelődéséért, a zeneoktatás népszerűsítésért végzett munkája valamint népművelői, családkutató
tevékenysége kapcsán végzett
kiemelkedő munkájának elismeréseként „Császártöltés

Község Kultúrájáért” Díjat
Dr. Scheibl József részére a település egészségügyi ellátása
érdekében végzett kiemelkedő
munkájának
elismeréseként
posztumusz
Császártöltés
Község Egészségügyi és Szociális Ellátásáért” Díjat
Mintál Ferencné részére az óvodai nevelési feladatok ellátása
során végzett kiemelkedő munkájának, magas fokú szakmai és
pedagógiai felkészültségének
elismeréseként „Császártöltés
Község Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért” Díjat
Ledniczky János részére a község sportéletének fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő
munkájának, sportteljesítményének elismeréseként „Császártöltés Község Sportjáért”
Díjat
A kitüntetésekkel kifejezzük elismerésünket és köszönetünket
azoknak a személyeknek, akik
munkájukkal
hozzájárultak,
hozzájárulnak ahhoz, hogy településünk összetartó, élhető
közösséggé vált.

Falualapítók Ünnepe
Császártöltés kiemelkedő közösségi és kulturális rendezvénye a Falualapítók Ünnepe.
1743.
augusztus
11-én
Patachich Gábor kalocsai érsek
és Schweibert Miklós írta alá
azt a szerződést, amely alapján betelepült a falu. Elődeink
az évenkénti vásár megtartásával emlékeztek erre.
Emlékezzünk meg méltóképpen mi is e napról. Emlékezzünk elődeinkre, a küzdelmes
és nehéz életükre. Gondoljunk
azokra, akik a legrosszabb időkben is itt maradtak és megőrizték az otthont, megőrizték Császártöltést nekünk, utódoknak.
Idén is augusztus második
hétvégéjén kerül megrendezésre a Falualapítók Ünnepe.
A távolélő rokonok, barátok is
hazajönnek, hogy együtt ünnepelhessenek
szeretteikkel.
Összetartozunk. Ilyenkor is
megtapasztaljuk, összefogva,
egymást segítve, egymásnak
örülve milyen széppé tehetjük az életünket. Jó programok
várnak ránk a Falualapítók
Ünnepén.
Gyönyörködjünk
a megújult óvodában, hajtsunk

fejet az Újtemetőben felállított
harang előtt, játszunk a Liget
játékaival, élvezzük a szórakoztató műsorokat és az asztal
körül ülve koccintsunk egymás
egészségére.
Most maradjanak mögöttünk
a gondok, legyen a szórakozásé
és a kikapcsolódásé a Falualapítók Ünnepe! Legyen az örömteli találkozások, jó beszélgetések
ünnepe is ez a nap. Merítsünk
erőt, töltődjünk fel, hogy majd
újult erővel folytassuk a hétköznapokat.
Jó szórakozást kívánok minden
Császártöltésinek és minden
vendégnek egyaránt!
Takácsné Stalter Judit
polgármester

Pedagógusok köszöntése
A tavaly megkezdett hagyományt folytatva, az idei évben
június 4-én, szombaton köszöntöttük községünk pedagógusait.
A római katolikus templomban
18.00 órakor ünnepi misével kezdődött a program, majd a Közösségek Házában a polgármester
asszony, Takácsné Stalter Judit

köszöntőjével folytatódott tovább. A képviselő-testület tagjai
jelképesen, egy-egy szál virággal
köszönték meg a nyugdíjas és
a még aktív pedagógusainknak
a gyermekekért és a közösségért
végzett munkájukat. A finom
vacsora után kötetlen beszélgetésekkel telt az este hátralévő része.

Hidas Istvánnét köszöntötte Takácsné Stalter Judit polgármester
90. születésnapja alkalmából
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Bibliatábor
a Lakner Borászatban

„Az Úrért és Gedeonért!” – ezzel a csatakiáltással indult harcba Izráel tábora a bírák korában.
Június utolsó hetében a Hajós- Császártöltési Református
Gyülekezet az Úrért és a Gyerekekért vállalt embert próbáló küzdelmeket. Ugyanis idén
immár negyedik alkalommal
szervezett napközis Bibliatábort
Császártöltésen. Közel ötven
gyermek vett részt a táborban,
melynek helyszínéül most is
a Lakner borászat udvara szolgált. Az iskoláskorú gyermekek
minden nap nyolc órára érkeztek a táborba, ahol egy-egy bibliai történetet hallottak, aranymondást tanultak, közösen
énekeltek és imádkoztak. Majd
következett a tízórai és kezdetét
vette az aznapi küldetés, ugyanis
ez a tábor „titkosügynök” tábor
is volt. Ahol a gyerekek kalandos
feladatok teljesítésével gyűjthettek ügynöktallérokat, amit a hét
végén a titkosügynökraktárban
ajándékokra válthattak. (Vízi
pisztoly, vízibomba, lézerfény,
krumplival működő digitálisóra, jegyzettömb, írószerek,
dvd-k, könyvek és matricák…)
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A kifogástalan és bőséges ebédet minden nap a Pincelakatból hozták a gyermekeknek.
Délután kézműves foglalkozás,
missziós történet, vizesponyva
csúszás, medence és ugrálóvár
segített felejthetetlenné tenni
a hetet. A finom uzsonnát minden nap a gyermekek szülei
adták össze, amin mindig érezhető volt a gyermekek iránt
érzett feltétel nélküli szeretet.
A hét utolsó napján a szülőkkel
nagyszülőkkel közös szalonnasütés, és tábortűz volt ahol
a Császártöltési Önkéntes Tűzoltók biztosították a terepet és
vitték el egy körre a gyerekeket.
A Bibliatábor mindenféle külső
támogatás nélkül egyedül Isten
kegyelméből és az emberek jóindulatából jöhetett létre, akik
rengeteg önkéntes munkával és
felajánlással segítettek, akiknek
ezúton is szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni.
Reméljük, hogy jövőre is ös�szegyűjt bennünket az Úr, hogy
Érte és a Gyermekekért áldozzuk oda a hetünket.
Papp Szabolcs Zsolt
református lelkész
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Arany mezők
Itt az aratás ideje, ilyenkor
az ember lelassítja gépkocsiját,
ha egy búzatábla mellett halad
el. Ez a cselekedet ösztönösen tör elő az emberből. Szent
az a hely, ahol a kenyérgabona
megterem. Elnézem ezeket a kalászokat, s elmélkedem. A templomban is felhasználtuk az oltár
díszítésére, s a lakásomba is szívesen hozok be érett kalászokat.
Talán ritkán gondolunk arra,
hogy a búzakalászok, melyek
beértek, voltaképpen már halottak a földi élet vonatkozásában,
biológiai értelemben. Már nem
táplálkoznak, nincs szükségük
vízre, éltető elemekre. Mégis ilyen állapotukban képesek
arra, hogy teljesen odaajándékozzák magukat nekünk.
Ez az életük célja, rendeltetése.
Ezért is érzi az ember úgy, hogy
amikor kezével búzaszemeket
markol, mintha aranyszemek
lennének. S azok is. Aranynál
értékesebbek. Antiochiai Ignác
püspök vértanúsága előtt a következőket mondja:
„Én Isten gabonája vagyok és
a vadállatok foga őröl, hogy tiszta kenyér lehessek. Ösztökéljétek
a vadállatokat, hogy azok legyenek
sírom és semmi meg ne hagyjanak
belőlem, nehogy bárkinek a terhére
legyek!„
Mikor a vadállatok széttépték
a szentet, Traianus elismeréssel
így nyilatkozott: „Nagy a keresztények bátorsága! „
Jó, ha elmélkedünk ennek
a szentnek a bátorságáról,
s tisztelettel viszonyulunk
a föld aranyához, a gabonához.
Ne dobjunk el soha kenyeret,
gondoljunk éhezőkre. Ha úgy
látjuk, a megvásárolt kenyér
nem fogy el, lehet hűtőládában
is tárolni. Ha leesik egy darabka
kenyér, vegyük fel és csókoljuk
meg! Jusson eszünkbe, hogy milyen hosszú utat járt be a búzaszem, mire asztalunkra került.
S végezetül szóljon Móra Ferenc, mert szebbet, magyarul
e témában még nem hallottam.
„… Egész esztendőn keresztül szüntelen magasztal Téged

az emberi szív kelettől nyugatig,
naptámadattól napáldozatáig, mert
mikor egyik szögletében aratnak,
másikban vetnek a földnek, s egyszerre készítesz magadnak dicséretet az ekevas nyikorgásából és
kaszapengéséből, a magvető verejtékéből, akitől fogan a föld méhe és
az anya örömkönnyéből, mely ráperdül az új kenyérre, mikor az első
karajt szegi belőle gyermekének.„
Móra Ferenc imájából
Amikor az ember ezeket a sorokat elolvassa, akkor úgy érzi,
hogy jó magyarnak és kereszténynek lenni, jó a búzamezők
országában élni. Talán azért
is ilyen kiváló a föld, melyben
a búza terem, mert Katona József Bánk bán drámája e földet „aranymezőknek” nevezi,
s a folyókat „ezüstfolyóknak”,
melyek „hős vértől ázottak”,
„könnytől áradók”. Áldásos
aratást!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt plébános

Örömmel a mélyvízben
A vidéken szolgálatot teljesítő
temerini születésű papok közül
főtisztelendő Nagyidai Zsolt
császártöltési plébánossal pontosan 42. születésnapján beszélgettünk, amikor Szungyi László
plébánost betegsége miatt egy
hétig helyettesítette. Jelesebb
ünnepeken és más alkalmakkor
is szívesen hazalátogat, s ilyenkor a családtagokon kívül találkozik barátaival, ismerőseivel.
Mit mondhat a gyermekkoráról?
Nagyidai Pál és Simon Terézia
második gyermekeként 1974.
június 10-én születtem Újvidéken. Elmondhatom, hogy vidám, boldog gyermekkorom
volt a Kastélyutcai szülőházban.
Bátyámmal és húgommal sokat
játszottam, anyai nagyszüleim
sokat segítettek nevelésünkben.
Nagyanyám tanította meg velem az első imádságot. Később
sokat jártam az esti szentmisékre. Otthon mindig elmondtam,
hogy mit tanultunk a hittanórán.

sorvezetőként is szerepeltem.
Most a ballagási szentmisén
mondtam is a végzős tanulóknak, hogy legyenek büszkék Temerinre, az iskolájukra, hiszen
magyarságunkban az iskola és
a hitünk gyakorlása tarthat meg
bennünket.
Volt olyan időszak az életében,
amikor más akart lenni, mint
ami lett?
Gyerekkoromban játszadozva
otthon rendszeresen miséztem,
a húgom és barátnői voltak
a hívők. Ostyát is sütöttem a villanytűzhely lapján, és akkor nagyon szerettem volna pap lenni. Később felmerült bennem,
hogy mégiscsak színész leszek.
Amatőrszínészként ugyani Szabó Péter bácsi idejében nagyon
sokat játszottam a színházban.
Sikeresen felvételiztem az újvidéki Művészeti Akadémián,
ahová fel is vettek, de úgy éreztem, hogy nem szabad nekem
színésznek lennem, mivel az én
lelki világom mégis a papság
felé húz.

Hogyan teltek az iskolaévek?
Szerettem iskolába járni, kedveltem tanítóimat, tanáraimat.
Emlékezetesek számomra a
kastély-kertben tartott természetismereti órák, amelyeket Balog Mihály tanító bácsi tartott.
A felsőbb tagozaton Kollár
Mária tanárnő szerettette meg
velem az irodalmat, nyelvtant.
Sokat képviseltem az iskolát a
különféle rendezvényeken, szavalóversenyeken. Olykor mű-

Mikor hozta meg a végleges
döntést?
Mivel egyre inkább megért bennem a gondolat, hogy pap szeretnék lenni, 1999. október 10-én
egy budapesti katolikus találkozón elbeszélgettem egy atyával,
aki a Bugac-puszta melletti monostorfalvi, most Bugac község
plébánosa volt, elhívott a következő év márciusában, hogy nála
tisztázzam paphivatási szándékomat. Félre tettem minden

A búza imája

A konkoly között nehéz felnőni,
de te erőt adsz hozzá!
Amikor felkel a nap, simogat
a szellő, nagy lágy eső permetez,
tudom, hogy az én Uram rám
tekint, nem hagy magamra.
Vállalom a küzdelmet
a mindennapokban,
mert örömmel tölt el,
hogy a mennyei csűrben helyet
készítettél számomra.
Vesd ki színemből a konkolyt,
mert ott csak a te fényednek van
helye. Krisztusom!
Köszönöm, hogy
az Eucharisztiában,
a szent kenyérben magunkhoz
vehetünk! Növelj hitben,
reményben, szeretetben,
hogy mások eledele legyek.
Hála és dicsőség nagy jóságodért!

itthoni alkalmi munkámat, elvonultam és ott a kalocsai-kecskeméti főegyházmegyében érlelődött meg bennem a papi hivatás
melletti döntés és úgy éreztem,
hogy nekem papnak kell jelentkeznem. Az atya örömmel vitt
el Kalocsára, ahol dr. Bábel Balázs metropolita érsek felvett
kispapjai közé. Vácra küldött
tanulmányaim megkezdésére.
Egy évet Vácott voltam, majd
négy évet Pécsett. Tanulmányaim befejeztével 2005. augusztus
elsejével Jánoshalmára kerültem
káplánnak, ahol sok feladat várt
rám: katolikus iskola, három temető, rengeteg temetés, nagyon
sok hittanóra sok-sok szentmise… Tehát mélyvízbe kerültem,
de örömömet leltem benne.
Magyarországon már több helyen is teljesített szolgálatot.
Szóljon ezekről a helyekről hozzájuk kapcsolódó élményeiről!
Három év elmúltával Jánoshalmáról Kiskunhalasra kerültem
szintén káplánnak és katolikus
hittant tanítottam a Szilády
Áron Református Gimnáziumban, ahol a tanulók 75%-a katolikus. Nagyon szép évet töltöttem a városban, ahonnan az
érsekúr kinevezett Bácsbokod
plébánosává, ahonnan elláttam
Bácsborsódot, majd 2009. február elsejétől Madarast és Katymárt is. 2010. augusztus elsejével az érsekúr visszahelyezett,
már plébánosként Jánoshalmára, ahol négy évet töltöttem el
és az iskola lelki igazgatója, az
esperes kerület hittanreferen-

se voltam, de elláttam Borotát,
Kunfehértót és Kéleshalmát is.
A négy év alatt három segédlelkésszel dolgoztam együtt. Nem
volt könnyű ez a négy év, hiszen
a nagy egyházközösség, az iskola, a három falu rengeteg teendőt adott, de örülök annak, hogy
mindenhol vannak jó emberek
és olyanok is, akik támogatják
szívből az egyházközösséget és
a plébánost. De azért mindenhol
ott van az ellenzék is, aki csak
azért szól, hogy ne úgy legyen,
ahogyan a lelkipásztor akarja.
Igen népszerű a hívőközösségében, mivel magyarázza ezt?
Négy év után Császártöltésre
kerültem, a 90 százalékban sváb
lakta kedves településre, amely
Hajós pincefalutól hat kilométerre fekszik. Nagyon aranyos
emberek lakják, nagyon megszerettem őket és épp úgy, mint
az előző szolgálati helyeimen,
fontosnak tartom a közösség
összekovácsolását, közös megszervezését. Közös disznótorok,
zarándoklatok, Vajdaság településeit is meglátogattuk, jártunk
Temerinben is már két ízben és
jövünk Illés-napkor is. Fontosnak tartom, hogy az anyaországi hívek megismerjék az elszakított területek nevezetességeit és
az embereket, hogy kisebbségben is meg lehet maradni magyarnak, katolikusnak. Ez öröm
számukra és számunkra is, ahol
felnőttem és ahol gyökereim
vannak és ahol nagyon szeretek
lenni.
G.B / Temerini újság
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Évzáró az óvodában
2016. június 4.-én szombaton
tartottuk az óvodai évzáró ünnepségünket.
A három csoport különböző stílusban adta elő kis műsorát.
Először a nagycsoportosok mutatkoztak be egy kis rendhagyó
sváb-német mondókázós, népijátszóház jellegű műsorral, amihez népi ruhába öltöztek gyerekek, felnőttek. Végül fogták
a kis tarisznyájukat és „elballagtak” (19-ből 15 kisgyermek
végleg búcsúzott az ovitól )

A középsősök színes ruhákban, az év közben tanult dalokkal, versekkel "szórakoztatta"
a megjelent szülőket, nagyszülőket, vendégeket.
A legkisebbek mesékkel színesítették az évzárót. Mondókáztak, körjátékot játszottak.
A hagyományokhoz híven
ilyenkor köszöntöttük az anyukákat, nagymamákat is.
Kis saját készítésű ajándék, versike, ének... és szem nem maradt szárazon.

Nagycsoportosok
kirándulása Szegeden
Június 1-én a nagycsoportos
ovisok Szegeden jártak.
A városnéző kisvasutazás után
a vadaspark következett.
Élmény volt a bejáratnál rögtön kis pingvineket üdvözölni, majd a zsiráfok feje mellett
megebédelni.
Csodálkozva
szemléltük a sok színes madarat, kismajmokat, fókákat és
mindenféle csodálatos lényt.
Végül még egy jégkrém is belefért, amit senki sem utasított
vissza.
A kirándulásra Zsuzsa óvónénit
is meghívtuk, hiszen évekig velünk volt a mindennapjainkban.
A programot nagy részben
a „Falatkák” Óvodai Alapítvány finanszírozta a Márton
napi bevételből.
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Köszönjük, hogy adományaikkal lehetővé tették, hogy gyermekeinket megajándékozhattuk ezzel a tartalmas nappal.
Herner Melinda és
Ledniczkyné Vikker Viktória
óvónénik

Császártöltési

ISKOLAI HÍREK

HÍRMONDÓ

Add a mancsod!

című pályázatával az iskola

1.300.000 Ft-ot nyert

a Nemzeti Tehetség Programban.
A pályázat célja:a köznevelési és a kulturális intézményekben
működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok megvalósításának támogatása. A pályázatban 30 gyerek
és 4 pedagógus fog részt venni, melynek témája az állatok.
A kerámia és tűzzománc foglalkozásokon állatokat fognak
megformázni illetve ábrázolni a résztvevők. A dráma pedagógiai foglalkozásokon állatokkal kapcsolatos irodalmi
alkotásokkal ismerkednek meg majd tanulóink.

Nyári élet az óvodában
Az óvodában nyáron sem áll
meg az élet. Az iskolai nyári
szünet idején is várjuk a dolgozó szülők gyermekeit. Mindös�sze 3 hétre zárunk be, július 25.
és augusztus 12. között, amit
idén a mosás - fertőtlenítés mellett a „régi-új” óvodába költözésre fordítunk.
Augusztus 15-31. között még
a jelenlegi helyen fogadjuk azokat a gyermekeket, akik igényelték az ellátást.
A
kiscsoportos
óvónénik
(Herner Melinda és Ledniczkyné
Vikker Viktória) augusztus
utolsó napjaiban - előzetes megbeszélés után - látogatják meg
a leendő kis ovisokat. A családlátogatás alkalmával válaszolnak a szülők kérdéseire,
elmondják a beszoktatással
kapcsolatos tudnivalókat, bemutatkoznak a piciknek, hogy
ne teljesen idegenként találkozzanak az oviba lépéskor.
Az idei nyár kicsit más, mint
a többi, hiszen folyamatosan
csomagolunk,
dobozolunk.
Örömmel tesszük, hiszen

a szeptember 1-én már a megújult „régi” oviban kezdhetjük
meg mindennapi életünket.
Addig még nagyon sok tennivaló vár mindenkire.
A csoportszobák berendezésein
kívül az udvari játékok is áthelyezésre kerülnek.
A „Falatkák” Óvodai Alapítvány felújítja az udvari kiülőt és
elhelyezi a folyosókon állandó
kiállítását régi csoportképekből
60 év 60 képben címmel.
Az óvónénik, dadusnénik színes mintákkal díszítik az udvari
fal egy részét, amihez a festéket
Györgye Attila ajánlotta fel. Köszönjük szépen!
Végre lesz helyünk felállítani Blahó József nagyvonalú
ajándékát, az óriástrambulint
is. Neki is nagyon hálásak vagyunk.
Köszönjük szépen a sok segítséget, amit kaptunk és folyamatosan kapunk, hogy egy megújult,
kedves, hangulatos környezetben nevelhessük a császártöltési óvodás gyermekeket!
Óvoda nevelőtestülete

A Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány
kuratóriuma pályázatot hirdet

a 2015-2016-os tanévben kitűnő vagy jeles eredményt
elért császártöltési lakóhelyű középiskolás, főiskolás illetve
egyetemista tanulók részére a „Jó tanulók díjazása” céljából.
A pályázat feltétele: középiskolásoknak 4,7 eredmény, főiskolai
és egyetemi hallgatóknak 4,5-ös átlag megléte és 30 kreditpont
teljesítése. A pályázathoz csatolni kell a tanév végi
eredmény fénymásolatát. A pályázat leadható
a Polgármesteri Hivatal 2. számú szobájában augusztus 2-ig.
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma

A jó tanulók
kirándulása Bikalra
Felejthetetlen élményben volt
része annak a 66 tanulónak,
aki kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményével kiérdemelte,
hogy a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány és a Csengőszó Császártöltési Iskolai
Alapítvány által szervezett
kiránduláson vehessen részt
2016. június 14-én. Két buszt
megtöltő gyerekcsapat kísérői Angeliné Kismók Melinda,
Fejesné Schveibert Mónika,
Vancsik Emese, Füleki Antal
és Sebestyénné Márin Anna
voltak.
Tanulóink az apródképző foglalkozásokon megismerhették a
középkori fegyvereket, a vívás
és íjászat alapjait. A felsősök
nemezből békát készítettek,
a kisebbek mézeskalácsot díszí-

tettek és csuhéfigurákat fontak
a kézműves foglalkozásokon.
Megnéztük a Császár új ruhája
című tréfás mesejátékot. Rettenetes Lajos a középkori ítélkezésről és ítélet végrehajtásról
mesélt, közben bemutatta a kiállított eszközöket.
Minden gyermek önállóan elkölthette a fabatkáit. Voltak,
akik lovas kocsizásra, míg mások kézműveskedésre használták fel.
A lovagi torna fekete lovagja
lelkesen küzdött Császártöltésért a porondon. A tornát végül
Nagyorrú Kálmán vitéz nyerte,
aki Magyarországért küzdött
a viadalon.
Köszönjük a két alapítványnak
a jutalom kirándulást.
Sebestyénné Márin Anna

Erdélyi barangolások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul!
pályázat keretében megnyert
539.000Ft felhasználásával ismét
lehetőséget kapott iskolánk arra,
hogy diákjai felkereshessék Erdély csodálatos látnivalóit.
Az előkészítő foglalkozásokon
hetedikeseink már megismerhették a kiválasztott úti célokat.
Június 2-án kora reggel indultunk el a négynapos kirándulásra.
Az első nap Nagyszalontán
megnéztük az Arany János
portát, és az Arany János Múzeumot, amely a Csonka toronyban kapott helyet. Egy helyi iskolát is felkerestünk, ahol
megismerkedtünk egy szintén
hetedikes osztállyal. Nagyváradon egy hosszú séta után
eljutottunk a székesegyházba,
ahol egy rendkívül érdekes előadást hallgattunk meg, miközben megcsodáltuk a templom
kincseit. A kolozsvári főtér és
a székesegyház megnézése után
a szállásunkra Magyarfenesre
utaztunk.
A második napon a gyönyörű
tordai sóbányát kerestük fel.
Majd zuhogó esőben Torockóra buszoztunk. Segesváron egy
ortodox templomban tartott
misére néhány percre betértünk. A zuhogó esőben néhány
vállalkoztunk arra, hogy a vá-

tünk. A madéfalvi emlékmű
megtekintése után Csíkszeredában megnéztük a Csíki Székely Múzeumot és a Mikó vár
történetével ismerkedtünk meg.
A csíksomlyói kegytemplomban rengeteg ember volt mikor

rat is felkeressük. A segesvári
emlékmű megkoszorúzása után
Székelykeresztúrra a szállásunkra mentünk.
A harmadik napon egy csodálatos túrát tettünk a Békás
szorosban. Majd a Gyilkos tó
szépségében gyönyörködhet-

Hazaérkezésünk után, június
9-én a kirándulásról a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából
témanap keretein belül, élménybeszámolót tartottunk az iskola
tanulóinak a Közösségek Házában.
Sebestyénné Márin Anna

ott jártunk, mert papszentelésre készülődtek. Megható volt
a több száz ember énekét hallgatni a templomban.
A kirándulás utolsó napján
először a vajdahunyadi várat
néztük meg. Majd a dévai várba telekabinnal mentünk fel.
A zuhogó eső ellenére körbejártuk a várat. A kirándulásunk
utolsó programja az aradi emlékmű felkeresése és megkoszorúzása volt.
A négy nap alatt tanulóink Erdély sok nevezetességét ismerték meg Barabásné Baranyai
Hajnalka, Hidasné Márin Magdolna, Pittenauer Rita és Sebestyénné Márin Anna segítségével.

Továbbtanulási támogatás
Vigula Sándor a Császártöltés
Fejlődéséért
Közalapítvány
közreműködésével 1-1 laptopot
adományozott 3 felsős tanulónak, segítve ezzel továbbtanulásukat, szakmaszerzésüket.
A diákok megfeleltek az iskola
honlapján már a tanév elején
megjelent pályázati kiírás feltételeinek.
Az adományozó szeretne még
másokat is hasonló felajánlásokra buzdítani.
A díjazottak voltak: Keresztes
Kinga, 6.o., Hársch Valentina,
6.o., Pejó Patrik 5. osztályos

tanulók. Ezúton köszönjük
a gyerekek nevében is a nagylelkű felajánlást!
Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány tagjai
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Császártöltési

KÖZÖSSÉGI ÉLET

2016. július

2016. július

HÍRMONDÓ

Könyv Klub
Június 6-án délután Tusori Henrietta ismertette Tündérvarázs
című mesekönyvét, elmesélte
hogyan született meg az ötlet,
miként íródott a mese. A gyönyörű illusztrációkat is megnézhették vendégeink a helyi
Nyugdíjas Klubból és az alsó
tagozatos iskolásaink is örömmel hallgatták a történetet.

A program folytatásaként kedves olvasónk Hopka Krisztina
vállalkozott arra, hogy bemutatja vendégeinknek kedvenc
könyvét, Wass Albert: Krónikás írás című művét. Előadása,
lelkesedése magával ragadta
a hallgatóságot. Mindenkinek
köszönjük a részvételt!
Taner Gabriella

Módos Töltés
Módos Töltés címmel nyílt kiállítás 2016. június 12-én Császártöltésen. A kiállítás a falu XX.
század első felének középosztálybeli életét mutatja be. Iparosok, kereskedők, értelmiségiek,
nagygazdák – Töltés módosabb
rétegének mindennapjaiba kapunk bepillantást a kiállításon.

nak eredménye, hogy 1992-ben
Császártöltésen, majd 1993-ban
Deggenhausertalban aláírásra
került a partnerkapcsolati szerződés, mely mindkét esetben
bensőséges hangulatú és impozáns külsőségek között zajlott.
A vendégeket Takácsné Stalter
Judit polgármester fogadta
a Községházán, ahol köszöntőjében hangsúlyozta a két teleülés közötti partnerkapcsolat
fontosságát.

Májusfa kitáncolás

Házi sütemények versenye
2016. augusztus 13-án

Szeretettel várjuk az ügyeskezű versenyzőket! Nevezni bármilyen
házi készítésű süteménnyel lehet, amelyet a nap folyamán Koch
Barbaránál kell leadni a Teleházban. A zsűrizéshez fajtánként
minimum 10 db sütemény leadása szükséges.
Díjak: serlegek, szakácskönyvek, a fődíj egy befőzőautomata!
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Május elsején a falu lakossága
szalagokkal, borokkal feldíszített májusfát állított.
Június 11-én, szombaton elérkezett az ideje a májusfa
kitáncolásának, amit a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett.
Délelőtt 10 órakor kezdődött
az ünnepség. A műsort a helyi fúvószenekar nyitotta meg.
A Császártöltési Sváb Énekkar
vidám dalokkal szórakoztat-

KÖZÖSSÉGI ÉLET

HÍRMONDÓ

Deggenhausertali
vendégek látogatása
Császártöltésen

2016. június 10-én 36 fős delegáció érkezett Császártöltésre,
részben baráti látogatásra, részben hivatalos ügyben. A két település közötti partnerkapcsolat 1988-ban kezdődött, amikor
a deggenhausertali polgármester először járt Császártöltésen,
ahol találkozott Wiedner István
helyi polgármesterrel, aki még
az évben viszonozta a látogatást. A két település képviselőtestületei kölcsönös látogatásá-

Császártöltési

ta a közönséget. A vaskúti és
a császártöltési német nemzetiségi tánccsoportok is vidáman
ropták a táncot a Teleház előtti téren. Az elfogyasztott ebéd
után beszélgetés rég nem látott
ismerősök között és vidám tánc
következett, amire Fuchs József
és zenekara szolgáltatta a zenét.
Közös erővel és vidámsággal kiemeltük és kitáncoltuk a májusfát, hogy jövőre újra ugyanilyen
jókedvvel állíthassunk egyet!

Egy nap a nyárban
Július 12-én a Császártöltési
Idősek Otthona aktív lakói a tavalyi sikeren felbuzdulva ismét
ellátogattak a soltvadkerti cukrászdába. Nagy öröm volt ez
az idősek mindennapjaiban.
Voltak, akik a fagyi miatt csatlakoztak, ők inkább a számukra ismert vanília csokoládé
és puncs ízeket részesítették
előnyben. Voltak, akik azért jöt-

tek el, hogy kimozduljanak az
otthonból. Láthassák útközben
a régi szülőházukat, a falut, amit
feledni soha nem lehet. Mindegy is ki miért tartott velünk,
a fontos, hogy napjaik ne egyhangúan, hanem színesen, és
apró örömökben teljenek. Ha tehetjük, jövőre ismét elmegyünk.
Császártöltési
Idősek Otthona dolgozói

Felajánlás az
Idősek Otthonának
Az Őrangyal Európai Alapítvány felajánlásával a Császártöltési Idősek Otthona egy betegágyat, matracot és egyéb
fontos ápolási kellékeket kapott.
Köszönjük a támogatást, amely
hozzájárul betegeink kényelméhez, segíti a gondozási feladatok ellátását, valamint az
ápolás színvonalának javítását.
Az alapítvány által nyújtott támogatásnak köszönhetően több
lehetőségünk van arra, hogy
településünkön a rászoruló

betegeket
segédeszközökkel
ellássuk. A továbbiakban is segítséget nyújtunk mindazoknak, akiknek a házi betegápolás
során ágyra, matracra, kerekesszékre, járókeretre illetve
egyéb gyógyászati segédeszközökre van szüksége. Ilyen esetben személyesen a Császártöltési Idősek Otthonában, illetve
telefonon a 78/543-080-as számon várjuk a jelentkezést.
Flaisz Emőke
Intézményvezető

Császártöltési bor sikere
Bács-Kiskun Megye Legjobb
Rozé Bora” 2016.
Szemerey Pince Zweigelt Rozé
2015 - CSÁSZÁRTÖLTÉS

Májusfa kitáncolás
az Otthonban

Június elején, egy igazán meleg
nyári délutánon kedves vendégeink vidámságot hoztak
az otthon életébe. A Német
Nemzetiségi Tánccsoport, valamint a nem rég alakult énekkar
hangulatos műsorral szórakoztatta az otthon lakóit. Közösen
kitáncolták az otthon májusfáját, amelyet még az óvodásokkal állítottunk fel. Majd jó
hangulatban ettünk, ittunk ven-

dégeinkkel. Erről a remek délutánról szólt a beszélgetés még
napokkal később is az idősek
között.
Köszönjük az énekkarnak, és
a tánccsoportnak hogy elfogadták meghívásunkat, és azt,
hogy ilyen remek délutánt varázsoltak nekünk. Reméljük máskor is vendégül láthatjuk őket!
Császártöltési Idősek
Otthona lakói és dolgozói

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Kutyifa Erzsébet és Óber Roland császártöltési lakosok
2016.06.02.
Otott-Kovács Vanda és Molnár
Krisztián császártöltési lakosok
2016.06.23.
ÚJSZÜLÖTTEK:
Balla Ciprián - 2016. május 9.
Baja, anyja neve: Mihalecz Ildikó, apja neve: Balla Sándor,
Lakcím: Császártöltés
Otott-Kovács Leon Krisztián 2016. május 15., Kalocsa, anyja
neve: Otott-Kovács Vanda, apja

neve: Molnár Krisztián, Lakcím: Császártöltés
Lena Aladics - 2015.10.29.,
Anya: Fuchs Barbara, Apa:
Aladics László, Születési hely:
Leer-Németország

Kovács Léna és
Kovács Márk 2016. február 18.
Pécs, anyja neve:
Barabás Csilla,
apja neve: Kovács
Gyula, Kalocsa

A képen Rideg László és
Szemerey István
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2016. július

SPORTÉLET

2016. július

Császártöltési

KÉPES HÍREK

HÍRMONDÓ

A Bozsik Program
résztvevőinek
köszöntése

Sikeres Tao pályázat

A Császártöltési Egységes Falusi Sportkör
sikeres pályázata eredményeképpen

5.094.197 forintot nyert.

A támogatásból berendezési eszközöket, sporteszközöket,
sportfelszerelést, pályakarbantartó gépet,
informatikai eszközöket vásárolunk,
az önerőből pedig
a pálya-infrastruktúrát bővítjük.

Elkészültek a megyei
felnőtt bajnokságok
csoportbeosztásai
A tanév végével együtt befejeződött a Bozsik Intézményi és
Egyesületi Program, melyeken
több, mint ötven császártöltési fiú, az óvodástól a ballagóig
vett részt. Az U7/9-esek összesen 9 fesztiválon, U11-esek 12
tornán, az U13-asok pedig 11
megmérettetésen vettek részt

egyesületi szinten. Az iskolai
öt korcsoportban pedig 15-ször
mérkőztek a gyerekek környékbeli települések focistáival.
Takácsné Stalter Judit polgármester éremmel köszönte meg
a gyermekek kitartását, részvételét a programban. A köszöntő
fagyizással fejeződött be.

Az MLSZ BKMI Versenybizottsága 2016. július 08-i ülésén elkészítette a Megyei I., II. és III.
osztály csoportbeosztásait.
Megyei III. osztály Nyugati
csoport: 11 csapat
- Bátya SE
- Császártöltési EFSK
- Dunapataji KSE
- Dunaszentbenedek KSE

- Fajszi SE
- Főnix Foktői SE
- Géderlaki KSE
- Homokmégy KSE
- Öregcsertő KSE
- Szakmári KSE
- Uszód KSE
A megyei felnőtt bajnokságok
2016. augusztus 13-14-én indulnak

Császártöltés

2016. augusztus 12-13-14.
Augusztus 12., Péntek
18.00 órakor
Falualapítók Ünnepe megnyitása
Köszöntő: Takácsné Stalter Judit polgármester
Jó tanulók jutalmazása – Középiskolás diákok, főiskolások és egyetemisták részére
A díjakat átadja: Hidasné Márin Magdolna
a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány Elnöke
Vadászati Kiállítás megnyitó
A kiállítást megnyitja: Dr. Beke József – a keceli Béke Vadásztársaság Elnöke
Rigó Ferenc - a homokmégyi Dózsa Vadásztársaság Elnöke
Lei Csaba - a császártöltési Hubertusz Vadásztársaság Elnöke
Kiskunsági Vadászkürt Egyesület bemutatója
Helyszín: Közösségek Háza
20.00 órakor
Ez volt - ez van - Színdarab
Szereplők: Magyar Attila, Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor
Töltsön el egy vidám, kacagtató színházi estét azokkal
a színészekkel, akiknek életét végigkíséri a nézők szórakoztatása.
Vicces jelenetek és fergeteges alakítások a házasságról, pénzről, férfiről és nőről,
mindennapi életünk aktuális kérdéseiről. A felhőtlen kikapcsolódás garantált.
A belépés díjtalan!
Helyszín: Sportcsarnok
A rendezvények ideje alatt: Borkóstoló Szemerey Pince
Kolbászsütés
Helyszín: A Teleház belső udvara

Augusztus 13., Szombat

Falusi Olimpia

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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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

Várjuk a baráti társaságokat, családokat,
kicsiket és nagyokat
a Ligetben megrendezésre kerülő vidám
sportvetélkedőre.
Nevezni a Hivatal 2-es
szobájában vagy
a 78/443-320-as
telefonszámon lehet.
A verseny időpontja:
a Falualapítók Ünnepén szombaton 11.00
órai kezdettel

Egész nap Kirakodóvásár
Házi sütemények versenye
Nevezni bármilyen házi készítésű süteménnyel lehet, amelyet
a nap folyamán Koch Barbaránál kell leadni a Teleházban.
A zsűrizéshez fajtánként minimum 10 db sütemény leadása szükséges.
Fődíj: egy befőzőautomata!
9.00 órától
Kézműves foglalkozások gyerekeknek a helyi alapítványok támogatásával.
Helyszín: Közösségek Háza – Fazekas Műhely
9.00-18.00
Falunéző túra kisvonattal
300 Ft/fő
11.00 órakor
Falusi olimpia
Várjuk a baráti társaságokat, családokat a versenyre!
Nevezni a Hivatal 2.sz. szobájában vagy a 78/443-320 telefonszámon lehet.
Helyszín: Liget
15.00 órától
A főzőhelyek elfoglalása
Várjuk a baráti társaságokat, családokat a főzésre!
Főzőhelyeket igényelni a Hivatal 2. sz. szobájában vagy
a 78/443-320 telefonszámon lehet.
Helyszín: a Teleház hátsó udvara

17.00 órakor
Az Óvoda ünnepélyes átadása
Átadja: Bányai Gábor Országgyűlési képviselő
és Takácsné Stalter Judit polgármester
A Császártöltési Tánccsoport és a kiskőrösi
Szivárvány Néptáncegyüttes fellépése
60 év története 60 képben elmesélve - fotókiállítás
a „Falatkák” Óvodai Alapítvány rendezésében
Helyszín: Az Óvoda Főbejárata
18.00 órakor
Eredményhirdetés és Díjátadó: Falusi Olimpia,
Házi sütemények versenye díjainak átadása
Császártöltési Borverseny eredményhirdetése
A díjakat átadja: Lakner László a Hegyközség elnöke.
Az eredményhirdetés után a győztesek meglocsolják
a Vidám Sváb szobrát
Angie’s Táncklub moderntánc bemutatója
19.00 órakor
Vacsora
Azok, akik nem főznek a helyszínen, de szeretnének vacsorázni, étkezési lehetőség
biztosított, a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány és a Csengőszó Császártöltési
Iskolai Alapítvány faházánál, ahol marhapörköltet kínálnak,
1.500 Ft/adag áron. Lehetőség van hamburger+sült krumpli vásárlásra is,
1.000 Ft/adag. Kérjük, igényüket legkésőbb augusztus 10-ig jelezzék
a Hivatal 2. sz. szobájában vagy a 78/443-320 telefonszámon.
Díjtalan asztalfoglalás szintén ugyanezen a számon.
A programokon való részvétel ingyenes,
nem függvénye az étkezésnek!
20.00 órakor
Szandi műsora
Helyszín: Nagyszínpad a Teleház előtt
21.00 órától
Utcabál
Közreműködik a Nosztalgia Trió
Helyszín: a Teleház előtti tér

Augusztus 14., Vasárnap
7.00-12.00
Kirakodóvásár
Helyszín: a régi Piactér
10.00 órakor
Harangszentelés
A felszentelést Nagyidai Zsolt Főtisztelendő
Plébános úr végzi.
Helyszín: Újtemető
16.00 órától
„Legyen a vendégünk a Ligetben!”
Vendégvárás süteményekkel,
amelyeket falunk lányai, asszonyai sütöttek.
A Liget és az Interaktív Játékok átadása
Átadja: Takácsné Stalter Judit polgármester
Helyszín: Liget

Minden érdeklodot szeretettel várunk!
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KÉPES HÍREK

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Madarak és Fák napja

Nyár az óvodában
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