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Császártöltés község közéleti lapja

Ballagás 2018

Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja 
Császártöltés lakosságát, a Császártöltésről elszármazottakat,  

a településünkre érkező vendégeket a FALUALAPÍTÓK ÜNNEPE 2018. 
augusztus 10-11-12-én megrendezésre kerülő programjaira. A részletes 

program az újságban található.
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Jövőt építünkBallagás és évzáró 2018

Képes híradás
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A megmaradáshoz sok minden 
kell: élhető falu, benne mun-
kahelyek, de ne feledjék, az 
Önkormányzat nem munkahe-
lyeket, hanem hátteret teremt! 
Ilyen háttér a jó oktatási rend-
szer, a jól felszerelt könyvtár, 
a korszerű egészségügy, de 
szorosan ide tartozik a jó mar-
keting, hogy ide jöjjenek a ven-
dégek, és itt nálunk költsék el a 
pénzüket.
Hosszú évek kitartó és követ-
kezetes munkája kell, hogy az 
embereknek néhány dologról 
rögtön Császártöltés jusson 
eszébe. Hosszú évek jól felépí-
tett munkája és tudatos stratégi-
ája mentén lehet menedzselni a 
település nyilvános megjelené-
sét. Csábítóvá kell tenni, hogy 
vonzó legyen és vonzza a ven-
dégeket. Ennek egyik fontos lé-
pése volt az Arculati kézikönyv 
megjelenése, amely speciális 
építészeti mintákat ad. Az ered-
mények nem most lesznek lát-
hatóak, hanem jó pár évtized 
múlva.
Nagyon fontos a helyi neveze-
tességek hangsúlyozása. Nagy 
öröm, hogy összefogással meg-
jelent Amiért érdemes Csá-
szártöltésre jönni című kiad-
ványunk, melyben bemutatjuk 
a látnivalókat, a vendéglátás 
lehetőségeit.
Most egy újabb lehetőség nyí-
lik meg számunkra. Fedett pi-
acot építhetünk! Teremtsünk 
legendát a csütörtöki piacnak! 
Tegyük vonzóvá, hogy akár 
ezért jöjjenek az emberek Csá-
szártöltésre, a Császártöltési Pi-
acért. Erre most a lehetőségünk 
is meg van, hiszen a Vidékfej-
lesztési Program keretén belül 
piacfejlesztésre 16 934 849 Ft 
támogatást nyertünk. Lesz fe-
dett piacterünk! Rajtunk múlik, 
mennyire tesszük vonzóvá. A 
lehetőség adott:  a Császártölté-

si Piac megépül! De a közösség-
nek tennie kell érte!
Gyermekkoromban a falusi 
élethez alapvetően hozzátar-
tozott a gazdálkodás, mára 
azonban ez csaknem teljesen 
megszűnt. A házkörüli földek 
jó része kihasználatlan, sokak 
számára nyűgöt jelent, ezért 
inkább szabadulnának tőle. Ah-
hoz, hogy a passzív hozzáállás 
megváltozzon teljes szemlélet- 
és magatartásváltoztatásra van 
szükség. A Császártöltési Ön-
kormányzat példát mutat Ön-
kormányzati Kertészetével. Re-
mélem, ezzel a jó gyakorlattal 
ösztönözhetjük és segíthetjük a 
tenni akarókat.
Az egészséges élelmiszerek 
felértékelődésével és a tudatos 
vásárlás-szemlélet terjedésével 
a piacozás ismét kezd „divatba 
jönni”. 
Ne feledjük, ha javainkat Csá-
szártöltésen adjuk el, az végső 
soron az egész helyi közösség 
hasznára válik, kedvező hatás-
sal van az életünkre, a fejlődé-
sünkre.  
Az Önkormányzat nem mun-
kahelyeket, hanem hátteret te-
remt. Ilyen háttér lehet a piac is. 
Megadni minden rendelkezés-
re álló lehetőséget és minden 
rendelkezésre álló támogatást 
mindazoknak, akik ezt az utat 
választják. Az Önkormányza-
ton nem múlik! A Császártöltési 
/fedett/ Piac 2019-re megépül!

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Baranyai József tanító gyémánt oklevelének átadása 
a Pedagógusnapon

Kothencz Lali is vendégünk lesz a Falualapítók Ünnepén

Takácsné Stalter Judit polgármester és partnertelepülésünk, 
Deggenhausertal  polgármestere Fabian Meschemosser

Még csak rajzon a fedett piac, de hamarosan indul a megvalósítás.  
Örömteli hír, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül 

piacfejlesztésre 16 934 849 Ft támogatást nyertünk

A Császártöltési Pincesorok Egyesület szeretettel
várja tagjai sorába a pincetulajdonosokat.

Bővebb felvilágosítás:
Pittenauer Zoltán 06 70 221 9208



2018. július 2018. július

4 5

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

híreK a KÖZséGháZárÓL

Veszélyes hulladékok 
elszállítása

Intézményvezetői 
kinevezések

Felhívás árkok, ingatlan 
előtti közterület 
rendbetételére

Hitre nevelés a családban

eGyháZi híreK

Előző lapszámunkban tájékoz-
tatást adtunk arról, hogy 2018. 
évtől az FBH-NP Közszolgál-
tató Nonprofit Kft. a korábban 
megszokott előre ütemezett, te-
lepülés egész területére vonat-
kozó egy meghatározott napon 
történő lomtalanítás helyett be-
vezette a házhoz menő lomta-
lanítás rendszerét településünk 
vonatkozásában is.
A házhoz menő lomtalanítás 
során a szolgáltató a veszélyes 
hulladékok elszállítását nem 
biztosítja, ezért a korábbi évek-
hez hasonlóan az önkormány-
zat 2018. évben is vállalja ezen 
hulladékok elszállíttatását.

Veszélyes hulladéknak minő-
sülnek: elemek, akkumuláto-
rok, festékek, lakkok, ragasz-
tók, oldószerek, savak, lúgok, 
növényvédő szerek, veszélyes 
anyagokkal szennyezett csoma-
golási hulladékok és minden 
egyéb veszélyes hulladéknak 
minősülő anyagok, háztartási-, 
információs-, távközlési-, szó-
rakoztató elektronikai hulladé-
kok, gumiabroncsok.
A veszélyes hulladékok lakos-
ság részéről történő beszállí-
tásának pontos idejéről, a be-
szállítás helyéről és módjáról 
későbbi lapszámunkban adunk 
tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az elmúlt időszakban 3 db intéz-
ményvezetői állás pályáztatására 
került sor.
Császártöltés Község Önkor-
mányzata a Császártöltési Idő-
sek Otthona intézményvezetői 
állásának betöltésére vonatkozó-
an írt ki pályázatot. A beérkezett 
pályázatok elbírálását követően 
a Császártöltési Idősek Otthona 
intézményvezetői feladatainak 
ellátására Császártöltés Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a továbbiakban is Flaisz 
Emőkét bízta meg 5 év időtar-
tamra az intézmény vezetésével.

A Császártöltési Német Nemze-
tiségi Önkormányzat pályázatot 
hirdetett óvodavezetői állás, va-
lamint iskola intézményvezetői 
állás betöltésére. A pályázatok 
elbírálását követően a nem-
zetiségi önkormányzat óvoda 
vonatkozásában Ledniczkyné 
Vikker Viktóriát, iskola esetében 
Andocsné Lei Mónikát nevezte 
ki 5 év időtartamra a fenntartá-
sukban lévő köznevelési intéz-
mények élére.
Mindhárom pályázat kiírását a 
korábbi intézményvezetők kine-
vezési, megbízási idejének lejárta 
indokolta.

A közelmúltban történt nagy 
esőzések után különösen ér-
demes odafigyelni az árkok 
állapotára, hiszen a csapadék-
víz zavartalan lefolyását aka-
dályozó anyagok (kőzúzalék, 
sár, stb.) az elvezető rendszerbe 
kerülve esőzés idején komoly 
problémákat okozhatnak.
Kérjük azon ingatlan-tulajdo-
nosokat, akik Császártöltés 
község közigazgatási területén 
ingatlannal rendelkeznek, hogy 
végezzék el az ingatlanjaik előtt 
húzódó árkoknak, csatornanyí-
lásoknak, vízelnyelő rácsoknak 
a lefolyást akadályozó anya-
goktól való megtisztítását, a 
betemetett árkoknak a helyre-
állítását, a járműbehajtók alatti 
átereszek karbantartását, az in-
gatlanok előtti közterületek fo-
lyamatos tisztítását, kaszálását.
Jogszabály előírása alapján az 
ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni az ingatlan előtti 
járdaszakasz (járda hiányában 
egy méter széles területsáv, il-
letőleg ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terjedő 
teljes terület); a járdaszakasz 

melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai tisztán tartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyá-
sát akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról.
Közösségi érdek, és mindenki-
nek a saját érdeke az árkok tisz-
tántartása a csapadékvíz okozta 
károk megelőzése, illetve eny-
hítése érdekében. A település 
rendezettségének fenntartása 
megköveteli az ingatlanok, il-
letve az ingatlan előtti közterü-
letek tisztán tartását, azok fo-
lyamatos tisztítását, kaszálását.
Felhívjuk valamennyi ingat-
lan-tulajdonos/használó figyel-
mét, hogy tegyen eleget ezen 
felhívásban foglaltaknak, még 
akkor is, ha ingatlanjukat nem 
használják és azok lakatlanok!
Igazi eredmény eléréséhez 
szükség van a településen la-
kók együttműködésére. Ez-
úton szeretnénk megköszönni 
mindazon császártöltési lakos 
munkáját, aki a felhívásban fog-
laltaknak eleget tesz, és a jövő-
ben is a jó gazda gondosságával 
teljesíti e felhívásban megfogal-
mazott kötelezettségeket.

Német nyelvű mise deggenhausertali vendégeink tiszteletéreÜdvözlő óriásplakát a falu szélén

Amikor ránéztem erre a címre 
egyértelműnek gondoltam rá a 
választ. De azért tovább szövö-
gettem a gondolataimat és odá-
ig jutottam, hogy hitre nevelés 
nem csak hívő családban le-
hetséges. Bár nehéz elképzelni, 
hogy egy nem hívő családban 
hogyan folyik a hitre nevelés, 
de lehet, hogy van ilyen. Én 
ezért inkább a hívő családokban 
történő hitre nevelést szeretném 
kifejteni. Úgy gondolom, hogy 
a hitre nevelés a családban nem 
egy külön program. Teljesen 
bele van építve a család életébe, 
tehát természetes. Ahol ez nem 
megy természetesen és mégis 
hívő családról van szó, ott nagy 
gondok vannak. Számomra egy 
hívő vagy keresztény család azt 
jelenti, hogy a szülők, ahogy 
azt a vallásuk előírja, minden 
héten templomba mennek. Te-
hát gyakorolják a vallásukat. 
Az együttimádkozás is nagyon 
fontos tényezője egy hívő csa-
ládnak, mert ez tartja ébren a 
vallásosságot. Én is ilyen csa-
ládban nőttem fel, nekem ter-
mészetes volt, hogy minden 
este együtt imádkozunk. Bár 
mostanában már el szokott ma-
radni, mert mindenki ötszáz 
felé rohangál, és máskor fekszik 
le. Én is elkerültem otthonról. 
A testvéreim családjában és a 
szüleimnél ez most is így van. 
De a hívő családnak egy lég-
kört kell megteremtenie, ahol 
szeretetben lehet élni. A hitre, 
így szó szerint szerintem nem 
lehet nevelni, mert mindenki-
nek más a hite. Mást tapasztal 
meg Istenből és ezért más az, 
ami hat rá. Egy szülő a gyereké-
nek nem kezdi el magyarázni, 
hogy ezt és ezt higgyed a Szent-
háromságból. Ez nem érdekli 
ilyen szárazon. Ezt is színe-
sebbé kell a gyerekek számára, 
mint mindent, ha meg akarjuk 
velük ismertetni és szerettetni. 
a hittel is ez a dolgunk, hogy 
előlünk és belülről fakadjon. Ez 
a legfontosabb. A gyerek látja a 
legjobban az emberen, hogy mi-
kor mond igazat és mikor nem. 

Ő a legőszintébb a világon. Az 
együtt imádkozás még nem 
elég a hitre neveléshez, mert ez 
egy idő után el is felejtődhet. A 
családon belüli szeretet sokféle-
képpen nyilvánulhat meg. Az 
odafigyelés, hogy például be 
van osztva, hogy melyik nap ki 
mosogat el, de egyik nap, ami-
kor nem nekem kéne, elmoso-
gatok a másik helyett. Ismerek 
egy olyan családot, ahol kilenc 
gyerek van. Náluk nagyon szé-
pen és jól megvalósul a hitre 
nevelés, mert minden nap úgy 
imádkoznak, hogy elmondanak 
egy tized rózsafüzért úgy, hogy 
mindenki egyedül mond egyet. 
Ezen kívül még a többi imádsá-
got nem is említettem. Nagyon 
sok mindenért lehet és kellene 
imádkozni, de azért kis gyere-
kekkel ezt még nem lehet any-
nyira megcsinálni. A közös imá-
ba bele lehet csempészni a saját 
szavakkal megfogalmazott imát 
is. Ezt fokozatosan kell bevezet-
ni, mert nagyon nehéz megszó-
lalni csak úgy egy imában, mert 
mindenki olyan szégyenlős. Én 
ezt akkor tapasztaltam, ami-
kor bekerültem a karizmatikus 
közösségbe. Szinte csak ilyen 
imák voltak az egyes alkalmak-
kor és én meg se mertem szólal-
ni. Azóta ez nem okoz gondot, 
bár ez már 20 éve volt. Én azt is 
fontosnak tartom, hogy a család 
együtt járjon szentmisére. Hoz-
zá tartozik a családi egységhez.
Bocsánat, hogy mindig saját 
példákat hozok fel, de ebből 
tudok meríteni. Ha Istennél, 
vagyis az Isten házában együtt 
vannak, akkor ők egyek. Egy 
egység. Nem lehet őket szétvá-
lasztani. Én azt értem ez alatt, 
hogy amikor valami baj van, 
számíthatnak egymásra. Ami-
kor kijönnek a miséről meg tud-
ják beszélni az evangéliumot 
és a prédikációt. Mi kisebb ko-
runkban ezt a módszert követ-
tük. Mondjuk ez inkább kicsit 
arra ment ki, hogy figyeltünk-e 
vagy sem, de minden esetre 
hasznos volt. A családnak és 
ezen belül főleg a szülőknek 

ismerniük kell a Bibliát. Min-
den héten abból olvasnak fel a 
szentmisén, kell, hogy ismerjék 
az egyes részeket. Sokkal in-
kább azért, hogy gyerekeiknek 
tudjanak segíteni a felmerülő 
kérdésekben. A család tagjai 
jó, ha forgatják a Szentírást, 
mert ez a keresztény élet alapja. 
Meg lehet osztani egymással a 
gondolatainkat, persze, ha nyi-
tottak ilyen téren a családtagok 
egymás iránt. Most támadt egy 
olyan ötletem, hogy kis felada-
tokat lehet egymásnak adni, 
mondjuk egy hétre. Például 
azt, hogy minden nap segítek 
a szüleimnek. De ezt bármelyik 
embertársammal megtehetem. 
aztán a hétvégén megbeszéljük, 
hogy kinek mennyire sikerült 
megvalósítania a feladatot. Le-
het nehezíteni és még számos 
hasonló dolgot kitalálni egymás 
segítésére, fejlődésére a szere-
tetben, a hitben. Az egyházi és 
családi ünnepek is fontos té-
nyezői a hitéletnek. Az egyházi 
év főbb ünnepeit úgy érdemes 
megünnepelni családon belül, 
hogy élménydús legyen, ki-
emelje a lényeget és emlékezze-
nek rá később is. Hozzátartozik 
az is, hogy egy korosztálynak 
megfelelő szintű legyen az ün-
nep mondanivalója. A család az 
egyetlen olyan hely, ahol min-
dent megoszthatok a többiek-
kel. Örömöt, bánatot egyaránt. 
Úgyis látszik rajtunk, hogy mi-

lyen lelkiállapotban vagyunk. A 
család egy biztonság. Oda for-
dulhatok a legnagyobb segítsé-
gért, ahol tudom, hogy mindig 
segítenek nekem. Ott tényleg 
nem csapnak be, nem vágnak át, 
mert ott értem vannak, de iga-
zán. Hogy a legkézenfekvőbb 
példát hozzam, elpanaszolom a 
problémáimat a szüleimnek. És 
tőlük kérek segítséget, mert ők 
az egyedüli támaszpont, akikre 
mindig számíthatok. Példát kell 
mutatnunk egymásnak a saját 
életünkkel, hogy tudjunk miből 
tanulni. Legyünk kíváncsiak 
a társaink véleményére hitbeli 
kérdésekben. Több vélemény 
sokfajta gondolkodásmódot 
befolyásol, ami előresegítheti a 
tudásunkat. Végül egy idézet-
tel szeretném befejezni, amit 
Teréz anya mondott egy hindu 
családnak: „Hallottam, hogy 
éheznek – írja később -, fogtam 
hát egy kis rizst, és azonnal 
odamentem. Láttam a gyer-
mekeket – a szemük csak úgy 
fénylett az éhségtől. Az asszony 
elvette a rizst, kétfelé osztotta 
és kiment. Amikor visszajött, 
megkérdezte, hová ment és mit 
csinált? Nagyon egyszerű fele-
letet adott: a rizs felét odaadtam 
a szomszéd családnak, mert ők 
is éhesek. a legjobban az hatott 
rám, hogy tudott róla. Hát itt 
kezdődik a szeretet.”

Főtisztelendő,
Nagyidai Zsolt, Plébános

Úrnapi körmenet
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A Császártöltési Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola tanévzáró és ballagá-
si ünnepségére június 16-án 
került sor a Sportcsarnokban. 
Sebestyénné Márin Anna, igaz-
gató búcsúztatta a nyolcadik 
osztályt végzett tanulókat. A 
diákok megható ballagási ün-
nepség keretében köszöntek el 
iskolájuktól, tanáraiktól. A vég-
zősök közül 9-en gimnázium-
ban, 2-en szakközépiskolában, 
6-an szakgimnáziumban foly-
tatják tovább tanulmányaikat. 
A ballagási ünnepséget tanév-

záró követte. Hidasné Márin 
Magdolna ig. helyettes beszé-
dében büszkeségét fejezte ki az 
iskola eseménydús élete miatt. 
A diákok rengeteg versenyen, 
programon vettek részt évköz-
ben. A tanulmányi munkát ele-
mezve elmondta, hogy az alsó 
tagozaton 29 kitűnő, 11 jeles, a 
felső tagozaton 18 kitűnő, 8 je-
les tanulmányi eredményt elért 
diákunk van. Ők könyvjutalom-
ban részesültek iskolájuktól.
 A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat ajándékát azok a tanu-
lók vehették át, akik nyolc évig 
a tanév végén ötös osztályzatot 
kaptak német nyelv és iroda-
lomból. A díjakat Schuszter 
Istvánné Német Nemzetiségi 
Önkormányzat vezetője adta át 
Lei Eszter, Dóra Liza Fanni és 

Lovasi Lilla 8. osztályos tanu-
lóknak.
Vigula Sándor által adományo-
zott laptopokat a Császártöltés 
Fejlődéséért Közalapítvány ve-
zetője jó tanulmányi eredményt 
elért, szorgalmas, kiemelkedő 
közösségi munkát végzett di-
ákoknak adta át. A díjazottak: 
Megyeri Ramóna 7. oszt.; Koch 
Gabriella 7. oszt.; Nagy Evelin 
6. oszt. tanulók voltak.
Bánáti Miklós családja által 
létre hozott Bánáti-díjat az em-
lékplakettet és a hozzá tartozó 
50 ezer forintot Györgye Márk 

vehette át, kiemelkedő tanul-
mányi eredményéért és sport-
teljesítményéért. 
Bozsik intézményi program kü-
löndíját kapta éves munkájáért:
2. korcsoportból: Nagy Kris-
tóf 4.o.; 3. korcsoportból: Bódi 
Áron 6.o.; 4. korcsoportból: 
Györgye Márk 8.o.tanulók.
Petz Erzsébet biológia, német 
szakos tanárnőtől búcsúztak 
diákjai és kollégái. 40 évig be-
csülettel, óriási lendülettel taní-
tott, szigorú, következetes volt 
önmagával és diákjaival szem-
ben is. Tanítványai számtalan 
versenyen értek el helyezést és 
vitték az iskola jó hírét. Tartal-
mas, szép nyugdíjas éveket kí-
vánunk Neki.

Hidasné Márin Magdolna

Ballagás és tanévzáró
a Bánátiban

ÓVOdai és isKOLai híreK
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ÓVOdai és isKOLai híreK

A nagycsoportos óvodások 
látogatása az első 

osztályban

Nyári élet az óvodában

Iskolai hírek

Papírgyűjtés

Jó tanulók
kirándulása

Óvodai búcsúzó

skolánkban évről évre nagy 
szeretettel fogadjuk júniusban 
az óvoda nagycsoportosait. En-
nek a hagyománynak a célja, 
hogy az ovisok ízelítőt kapja-
nak az iskolai életről. Gatterné 
Haszilló Gyöngyi tanító néni 
minden főbb tantárgy érintésé-

vel, ill. játékos „bemutatásával” 
tette érdekessé a kisgyermekek 
számára a tanórát. Különösen 
kedvelt volt a digitális tábla 
használata.
Remélem, hogy ezzel a tapasz-
talattal mindannyian bátrabban 
indulnak neki az iskolai évnek.

Az óvodában nyáron sem áll 
meg az élet. Az iskolai nyá-
ri szünet ideje alatt is várjuk a 
dolgozó szülők gyermekeit az 
óvodába. Összevont csoport-
ban foglalkozunk a gyerekek-
kel, változatos tevékenységeket 
kínálunk számukra a nap folya-
mán (kreatív tevékenységek, 
mesehallgatás, zene, tánc). A 
legnagyobb hangsúlyt a szabad 
játékra fektetjük. A legtöbb időt 
az óvoda udvarán töltjük, hi-
szen a szabad levegőn való tar-
tózkodás nagyon fontos a kicsik 
számára. A nagy melegben pá-
rakapu és „vizezőjáték” frissíti 
fel a gyerekeket. 

3 hétre zárunk be, július 30 és 
augusztus 20 között, amit idén 
is a mosásra, fertőtlenítésre, 
nagytakarításra fordítunk. Ez 
idő alatt kerül megnagyobbítás-
ra és felújításra a fedett terasz, 
valamint az udvari játékok kar-
bantartása is ekkor történik. A 
kiscsoportos óvó nénik (Arnold 
Judit, Bergmann Jánosné) au-
gusztus utolsó napjaiban-elő-
zetes egyeztetés alapján- meg-
látogatják a leendő ovisokat. 
Augusztus 23-án szülői értekez-
letre várjuk leendő kiscsoporto-
sok szüleit az óvodába.

Ledniczkyné Vikker Viktória
mb. óvodavezető

A kiskőrösi Rendőrkapitányság 
Közlekedés - rendészeti és Bűn-
megelőzési osztály munkatársai 
2018. jún.13-án előadást tartot-
tak a nyári szünidő veszélyeiről 
iskolánk alsó tagozatos diákjai 
számára. Kuti Erika r.szds. bűn-
megelőzési főelőadó a legfonto-
sabb közlekedési szabályokról, 
a kerékpárok kötelező tartozé-

kairól, továbbá a biztonságos 
fürdőzéssel kapcsolatos tudni-
valókról tájékoztatta a diáko-
kat. Az előadás során baleset-és 
bűnmegelőzési ismeretekkel is 
gazdagodhattak a tanulók. A 
gyerekek nagy örömmel vettek 
részt az interaktív programon és 
lelkesen tették fel a kérdéseiket.

Angeliné Kismók Melinda

2018. május 22-én papírgyűjtés-
re került sor a diákönkormány-
zat szervezésében iskolánkban. 
Minden osztály lelkesen ké-
szült az eseményre, melynek 
során 12658 kg papír gyűlt ösz-
sze. Az ebből származó bevétel 
az osztályközösségeket illette 
meg, mely segítséget nyújt az 
osztálykirándulások és egyéb 
rendezvények támogatásában. 

Az elkövetkezendő tanévben is 
tervezünk hasonló akciót, ezért 
már újra elkezdődött a jövő 
májusban leadandó mennyiség 
gyűjtése.
Köszönet a gyerekek, szülők, 
pedagógusok, technikai dolgo-
zók összehangolt munkájáért!

Pittenauer Rita
DÖK segítő tanár

2018. június 13-án került sor a jó 
tanulók jutalomkirándulására.
Reggel 7 órakor indultunk el 
a Teleház elől Patcára, a Kati-
ca Tanyára. Megérkezés után 
4 csoportba osztva indultunk 
a tanya felfedezésére. Nagyon 
sok játékot volt lehetőségünk 
kipróbálni, például: trambulin-
park, labirintus, Matyi vonat, 
felnőtt játszóház, csúszdapark, 
ugrálódomb, állatok simogatá-
sa. Egyszer eleredt az eső, de ez 
sem tántorított el minket, bent 

folytattuk a játékot. Miután 
mindenki kijátszotta magát, el-
indultunk hazafelé. Út közben
megálltunk hamburgerezni, és 
fagyit is kaptunk. Este fárad-
tan, de élményekkel tele értünk 
haza.
Köszönjük a kirándulást a 
Csengőszó Császártöltési Is-
kolai Alapítványnak és a Csá-
szártöltés Fejlődéséért Köz-
alapítványnak, a kisbuszt az 
Önkormányzatnak.

Dóra Lili, 6. osztály

A Császártöltési Német Nem-
zetiségi Óvoda nagycsoportosai 
2018. június 1-én búcsúztak el az 
óvodai élettől utolsó évzáró és 
egyben ballagási műsoruk kere-
tében. Erre az ünnepélyes alka-
lomra a kislányok a nemzetiségi 
mivoltunkat jelképező ruhát 
vették fel. Fehér blúzt és kékfes-
tő szoknyát. A fiúk fehér inget és 
fekete nadrágot viseltek. 
A műsor a vendégek köszön-
tésével kezdődött. Ezt egy dra-
matizálás követte. A gyerekek 
az Aranyszőrű bárány című 
népmese feldolgozását mutatták 
be. Mindenki nagyon ügyesen 
helytállt a szerepében. A német 
hagyományok ápolásához szo-
rosan hozzákapcsolódik a tánc 
is. Ebben a csoport igen tehetsé-
ges. Egy színvonalas, nemzetisé-

gi zenére készített koreográfiát 
adtak elő a gyerekek. Minden 
műsor elengedhetetlen része a 
szülök és nagyszülők köszönté-
se. Német és magyar versekkel, 
énekekkel háláltuk meg nekik 
a sok gondoskodást. Az édes-
anyáknak egy szál rózsával és 
egy egyénileg készített szív ala-
kú nyaklánccal kedveskedtünk. 
A műsort ballagási énekekkel, 
versekkel zártuk. 
A hagyományokhoz híven vé-
gül süteménnyel és üdítővel 
vendégeltük meg a gyerekeket. 
Szeretettel gondolunk vissza 
erre a három évre, amit velük 
tölthettünk. Köszönjük a szülők-
nek is a támogatást, amit végig 
tőlük kaptunk. Sok sikert kívá-
nunk mindenkinek az iskolához!
Arnold Judit , óvódapedagógus

Csillagásztábor volt
az idei bibliatábor

Iskolai hír

Idén hatodik alkalommal szer-
vezett a helyi református gyü-
lekezet napközis bibliatábort 
Császártöltésen. 
Sokan azt hiszik, hogy a sikert 
számokban mérik, de a valóság 
az, hogy az igazi eredmény szá-
mokkal aligha mérhető. Amikor 
a gyermekek lelkesen éneklik a 
tábordalt, vagy saját maguktól 
elhozzák a Bibliájukat meg-
mutatni, vagy megtanulják az 
aranymondásokat, vagy amikor 
lehetőség nyílik egy őszinte lel-
ki beszélgetésre, vagy teljesen 
belemerülnek egy-egy alkotási 
folyamatba, vagy egyszerűen 
nem akarnak hazamenni, azt 
gondolom, ezek a pillanatok 
adják a tábor igazi értékét. 
A Bibliatábor idei témája a csil-
lagászat volt, olyan bibliai tör-
téneteket tanítottunk a gyerme-
keknek, ahol fontos szerep jut a 
csillagoknak.
Maga a Bibliatábor egy csoda. 
Hat éve vagyok részese és még 
ma sem értem igazán, hogy 
mindenféle pályázati forrás 
nélkül, hogyan sikerül megva-
lósítani ezt a hetet. Sokan úgy 
gondolják, hogy ha van pénz, 
minden van. Mi azt tapasztal-

juk, ha van élő hit, minden van. 
Évek óta szemlélem, hogyan in-
dít Isten embereket arra, hogy 
odaszánják idejüket, tehetsé-
güket, anyagi javaikat arra, 
hogy a gyermekeknek, Isten-
ről tehessünk bizonyságot, és 
egy élményekben gazdag hetet 
hozzunk létre. Ez a szándék Is-
ten és a gyermekek iránt érzett 
szeretetből fakad. Azt gondo-
lom ebből a forrásból született 
az a sok-sok felajánlás, játék és 
élmény, ami emlékezetessé és 
áldottá tette ezt a hetet. Itt ra-
gadnánk meg az alkalmat, hogy 
megköszönjük a Császártöltési 
Önkormányzatnak, a Pince-
lakat Borház és Szállodának, 
a Császártöltés Fejlődéséért 
Közalapítványnak, a Császár-
töltési Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak a segítségét. 
Egyenként számba venni is ne-
héz lenne azt a sok finomságot, 
amivel a szülők, nagyszülők 
halmoztak el minket a héten.  
Isten áldja meg a jószívű ada-
kozókat. 
Reméljük jövőre is átélhetjük 
ezt a csodát. 

Papp Szabolcs Zsolt
református lelkész

2018. szeptember 2-án 17 órakor lesz a tanévnyitó ünnepség.
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3.

A tankönyveket ezen a napon kapják meg tanulóink.
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Újszülöttek:
Gróf Magdaléna
született: 2017. december 15. 
Pécs, anyja neve: Schindler Ing-
rid, lakóhely: Kozármisleny

Házasságot kötöttek:
Mácsai Vivien és Nuszpl Zol-
tán,
házasságkötés időpontja: 2018. 
május 19. Császártöltés

KÖZÖsséGi éLetKÖZÖsséGi éLet

A Májusfa – kitáncolása

Csala-nap 2018.

Nyárelő az otthonban

Borverseny Császártöltésen

Deggenhausertalból 
érkeztek vendégek 

Császártöltésre

Anyakönyvi hírek

8

Császártöltésen régi hagyo-
mányt élesztettek újra, amikor 
Császártöltés Község Önkor-
mányzata és a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat közös 
szervezésében szalagokkal, 
borokkal feldíszített május-
fát állítottak a falunak. Június 
9-én, vasárnap délután került 
sor a májusfa ledöntésére és 
kitáncolására, akkor, amikor 
német partnertelepülésünk, 
Deggenhausertal vendégeit is 
fogadhattuk. A tánccsoport férfi 
tagjai az önkormányzati dolgo-
zókkal együtt emelték ki a fát. 
Ezt követte a nagycsoportos 
óvodások tánca, majd a műsor 
a Teleház előtt folytatódott to-
vább, ahol Takácsné Stalter Judit 
polgármester asszony, Fabian 
Meschenmoser, a partnerte-
lepülésünk, Deggenhausrthal 
polgármestere és Schuszter Ist-

vánné, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. A Kalo-
csai Liszt Ferenc Művészeti Is-
kola „Kisbokréta” tánccsoportja 
fergeteges előadása nagy sikert 
aratott, őket követte a császár-
töltési német nemzetiségi gyer-
mek- és felnőtt tánccsoportok 
műsora. A Fuchs kórus dalait 
mindenki örömmel fogadta, 
nagy tapsot kapott a Fuchs kó-
rus és a partnertelepülésünk-
ről érkezett vendégeink közös 
éneke. A színvonalas műsort 
követően vacsorára invitáltuk a 
megjelenteket a Sportcsarnok-
ba, ahol a Deggenhauserthali 
fúvószenekar játékát hallgathat-
ták közben a résztvevők. Vacso-
ra után a Fuchs zenekar húzta a 
„talpalávalót”, aki kedvet érzett 
hozzá, késő éjszakáig rophatta a 
táncot.

Az idén 18. alkalommal került 
megrendezésre a Császártöl-
téshez tartozó Kiscsalán a Csa-
la-nap. Június 30-án, szombat 
délután a Császártöltés Fej-
lődéséért Közalapítvány jó-
tékonysági lángos sütésével 
kezdődött a program, az előző 
években megszokottaktól elté-
rő helyszínen, a Fő utcán. Az 
önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően színvonalas 
műsort láthattak, hallhattak az 
érdeklődők. A keceli Bogárzó 
citera zenekar előadásával kez-
dődött a műsor, majd a Sláger 

Tv sztárja, a kiskőrösi Kothencz 
Lali szórakoztatta dalaival a 
megjelenteket. A baráti társasá-
gok, családok már kora délután 
óta készítették a helyszínen a 
finomabbnál finomabb bográ-
csos ételeket. Azoknak, akik 
nem akartak főzni, lehetőség 
volt vacsorát rendelni a nád-
udvari Lénárd konyhájától. A 
táncos lábú vendégek pedig 
hajnalig rophatták a táncot az 
utcabálon. Köszönet illet meg 
mindenkit, aki munkájával, fel-
ajánlásával hozzájárult az est 
sikeréhez!

Júniusban is igyekeztünk olyan 
programokat szervezni, melye-
ken minden lakónk szívesen 
vesz részt. Évről évre elláto-
gatunk a Falumúzeumba, és 
a Képes Házba, hogy az ott-
honba újonnan beköltözők is 
lássák a kiállítást, felfedezhes-
sék a képeken saját magukat, 
ismerőseiket, rokonaikat. Így 
kerülnek elő a régi történetek, 
anekdoták, amelyeket élvezet-
tel hallgatunk. Most is így volt 
ez, annyi szép emléket idéztek 
fel az idősek, hogy estig ellet-
tünk volna. 
A hagyományokhoz híven 
májusfánkat is kitáncoltuk. Az 
énekkar külön nekünk készült 
új nótákkal. A tánccsoport a hő-
ség ellenére mosolyogva lépett 
fel kis színpadunkon, ráadásul 
két nagyon fiatal táncos is csat-
lakozott hozzájuk, aminek kü-
lön örültünk. 

Ez az igazi törődés, hogy az 
énekesek, és táncosok szom-
bat délutánjukat idős emberek 
szórakoztatására áldozzák. 
Kimondhatatlanul hálásak 
vagyunk mindenkinek, aki 
velünk töltötte ezt a remek 
délutánt. Igyekeztünk jó ven-
déglátók lenni, reméljük jövőre 
újra találkozunk. 

Flaisz Emőke
Intézményvezető

2018. május 15-én került megren-
dezésre a Hajós-Bajai borvidék 
borversenye, amelynek megnyi-
tóját a császártöltési iskolások 
műsora tette színessé a Teleház-
ban. Koch Csaba a borvidék el-
nöke köszöntötte a vendégeket, 
akik között sok neves borszakér-
tőt, egyetemi tanárt, újságírót, és 
nem mellesleg a borászok krém-
jét tisztelhettünk meg. 
A vendégeket Takácsné Stalter 
Judit polgármester is üdvö-
zölte, aki az éppen nem bíráló 
vendégekkel, egy falunéző sé-

tán is részt vett. Továbbá be-
szédet mondott Rideg László, 
Bács- Kiskun megyei közgyű-
lés elnöke is bátorította a ne-
vezőket azzal, hogy a megye 
még nagyobb anyagi forrással 
támogatja a borászokat tevé-
kenységük népszerűsítésében. 
Végezetül Nyitrainé Dr. Sárdy 
Diána a Szent István kertészeti 
egyetem dékánja ismertette a 
borverseny szabályait. A bor-
verseny jó hangulatban és nagy 
odafigyeléssel zajlott, eredmé-
nyeket a későbbiek folyamán 

Császártöltés és Deggen-
hausertal között a partnerkap-
csolat 26 évvel ezelőtt kezdő-
dött. A kezdeményező a két 
település akkori polgármeste-
re, Wiedner István és Knut Si-
mon volt.
Deggenhausertal 1050 kilomé-
terre fekszik Császártöltéstől, 
ennek ellenére a kialakult ba-
rátságok legyőzték ezt az aka-
dályt, a kapcsolat a kezdetektől 
töretlen a családok között. A 
hivatalos kapcsolat néhány év 
nehézség után 2015-ben ismét 
visszatért a régi kerékvágásba, 
amikor Takácsné Stalter Judit 
deggenhausertali látogatása 
során megerősítette a két tele-
pülés közötti együttműködést. 
Knut Simon 2016-os nyug-
díjba vonulása után Fabian 
Meschenmoser polgármester 
is örömmel folytatta a két tele-
pülés közötti kialakult partner-
kapcsolatot. A tavalyi évben 
került sor a 25 éves jubileumi 
ünnepségre, melyen Császár-
töltésről egy 80 fős delegáció 
vett részt Deggenhausertalban. 
Ezt a látogatást viszonozva, jú-
nius 7-én közel 60 fő érkezett 
polgármester asszony meghí-
vására Császártöltésre. Az itt 

töltött négy nap alatt tartalmas, 
színes programokat szervez-
tünk számukra. Pincelátogatás, 
borkóstoló, Falusi Olimpia, fa-
lunéző séta, utcabál, a májusfa 
kitáncolása… és még hosszan 
sorolhatnánk az érdekesnél ér-
dekesebb programokat. Vendé-
geink fáradtan, de élmények-
ben gazdagodva tértek haza 
Németországba. Bízunk benne, 
hogy jövőre újra találkozunk!

tudhatunk meg. A vendégek a 
Pincelakat Borház és Szállodá-
ban lettek olyan ételekkel elkáp-
ráztatva, hogy bizton mondhat-
juk, országosan is helyt álltunk. 
Persze nem csak az ételekkel, 
a borokkal, hanem a vendég-

látással is. Császártöltés ismét 
megmutatta, méltó helyszíne 
képes lenni, országos rendez-
vénynek is. Hiszem, hogy a mai 
napon újabb jó hírét vitték tele-
pülésünknek. Mindenki mun - 
káját egyöntetűen köszönjük!
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Pedagógusnapi  köszöntés 2018

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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Előz lapszámunkban a képaláírás egy része lemaradt, most 
pótoljuk és elnézést kérünk az éritettől:

III. NÉGY LÁB KESELY LOVASVERSENY
Vezetőszáras kategória

1. hely Lakner Stella, 2. hely Andocs Réka

Sváb tábor Császártöltésen
A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében az idei 
évben is megrendezésre került, 
a már hagyománnyá vált „Sváb 
tábor” Császártöltésen június 25-
29-ig.
Az első napon, mint mindig, elő-
ször elkészítettük a kitűzőket, 
utána a „ Dorfrally”-t oldották 
meg a gyerekek. A Tájházzal 
kezdték, ahol fel kellett ismer-
niük különböző tárgyakat, amit 
utána svábul és németül is meg-
beszéltünk. Következő állomá-
sok a Könyvtár, az Idősek Ott-
hona, a Ligetben az Interaktív 
táblák, majd a Posta, a Polgár-
mesteri Hivatal, a Gyógyszer-
tár és az Óvoda volt. Sikeresen, 
örömmel oldották meg a felada-
tokat a gyerekek. Ebéd után az 
Idősek Klubja tagjaival együtt 
levendula zsákocskákat készítet-
tek Hidasné Márin Magdolna se-
gítségével. A szülők, nagyszülők 
által uzsonnára készített sütemé-
nyek nagyon ízlettek az idősek-
nek, gyerekeknek egyaránt. 
Táborunk második napján Baján, 
Pörbölyön voltunk kirándulni. 
Múzeumlátogatás, kisvasutazás, 
túrázás volt a programunkban. 
Harmadik napunkat megint a 
Teleházban töltöttük el. Délelőtt 
Stadlerné Csányi Éva és Bujdo-
sóné Csontos Erika segédletével 

kézműves foglalkozás volt, ahol 
láncot és terítőt készítettünk. 
Délután Fuchs József harmoni-
ka kíséretére Hómann Antal és 
Hómanné Liska Márta vezetésé-
vel táncokat tanultunk. Színez-
tünk, játékos feladatokat oldot-
tunk meg. Különböző mozgásos 
játékokat játszottunk. Bergerné 
Patriciának köszönjük a finom 
uzsonnát, gofrit és palacsintát 
sütött a gyerekeknek. Nagyon 
ízlett mindenkinek. 
Negyedik és ötödik napunkat 
Kiscsalán töltöttük. Rausch Zsolt 
apuka közreműködésével csette-
gővel, a bátrabbak kerékpárral 
mehettek ki Csalára. Először a 
szálláshelyünket foglaltuk el. A 
finom ebéd után Agócs Péter tar-
tott túrát és előadást a gyerekek-
nek. Délután a gyerekek nagy 
örömére a Nuszpl nagymama is 
megjelent krompiárá kiáhlá-val 
és dinnyével. 5 órára megérkez-
tek a szülők is, meghívtuk őket 
egy közös szalonnasütésre. Ter-
mészetesen előtte a szülőket is 
bevontuk az ügyességi játékok-
ba. Öröm volt látni, ahogy a gye-
rekek jókat nevetve együtt verse-
nyeztek a szüleikkel. EGYÜTT 
VOLT A CSALÁD! 

Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Múzeumok éjszakája
Az idén negyedik alkalom-
mal csatlakozott a Sváb Táj-
ház az országos Múzeumok 
éjszakája programsorozathoz. 
Ilyenkor országszerte ingyen 
látogathatóak azok a múzeu-
mok, amelyek részt vesznek a 
programban.  Ilyenkor minden 
intézmény igyekszik érdekes, 
szórakoztató programokat kí-
nálni a látogatóknak.
Mi is így tettünk és az előző 
évekhez hasonlóan a Töltési 
Tűforgatók segítségével közös 
lángos és fánk sütést rendez-

tünk. Az érdeklődő gyerekek 
és felnőttek részt vehettek a 
dagasztás, a szaggatás és a sü-
tés folyamatában. A közösen 
elkészített finomságok gyor-
san elfogytak. A vacsora után, 
a kedvezőtlen időjárás miatt a 
tervezett szabadtéri programot, 
a Kert mozit, sajnos nem tudtuk 
megtartani, helyette a kiállító 
teremben vetítettük le a Hyp-
polit című filmet. Koltai Róbert, 
Pogány Judit, Eperjes Károly 
alakítása nagy tetszést aratott a 
nézők körében.

Diákönkormányzati 
Olimpiai Játékok 

Vaskúton
A tizenkét iskola részvételével 
megrendezett eseményen im-
máron 2. alkalommal 22 tanuló 
képviselte a Bánátisokat. Színes 
programokkal és íncsiklandó 
falatokkal vártak minket a szer-
vezők.
Az „olimpiai láng” meggyúj-
tása után számos területen 
mérkőzhettek meg diákjaink. 
Az egész napos program sok 
kihívást tartogatott, azonban 

mindenki derekasan helyt állt. 
Kreatív építőverseny és agy-
torna kategóriákban különösen 
sikeresen szerepeltünk, azon-
ban összesítésben is a 4. hellyel 
büszkélkedhet iskolánk.
Kellemesen elfáradva, tapasz-
talatokkal, élményekkel gazda-
godva tértünk haza.
Köszönjük községünk önkor-
mányzatának, hogy lebonyolí-
totta hazautaztatásunkat.

Nyertes pályázat
A TAO pályázaton az Egységes Falusi Sportkör 8.276.665.-Ft 
nyert, melyhez az Önkormányzat 3.504.102.-Ft önrészt tesz 
hozzá. Kilenc személyes kisbuszt, szárítógépet valamint a 

szertáros és az utánpótlás edző bérköltségét biztosítjuk belőle. 
Hajrá Töltés!
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Májusfa kitáncolás

Vendégeket fogadtunk partnertelepülésünkről 
Deggenhausertalból


