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Szeretettel köszöntjük az első osztályosokat!

Császártöltés Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat meghívja a falu lakosságát 2018. október 7-én 14.00 órakor
kezdődő Szüreti felvonulásra és az azt követő programokra.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja
a császártöltési érintett nyugdíjasokat 2018. november 11-én, vasárnap 14.00
órára a Teleházban megrendezésre kerülő Nyugdíjasok köszöntésére.
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Évnyitó az iskolában

Beköszöntő

Bányai Gábor településünk országgyűlési képviselője, Takácsné
Stalter Judit polgármester, Rideg László Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke az Orvosi rendelő átadási ünnepségén
szeptember 11-én

Knut Simonnal, Deggenhausertal nyugdíjas polgármesterével
a Falusi Olimpián

A Falualapítók Ünnepén Sógorka Miklós Súr polgármestere
köszönti a császártöltésieket

Szeptember elseje
elérkezett végre.
Örömöt csillant az
elsősök szemébe.
Még alig pitymallik,
ők már talpon vannak,
nehezen várják, hogy
útnak induljanak.
Kis táskájuk fénylik,
vadonatúj, tiszta.
Benne ábécéskönyv,
tolltartó és irka.
Üres lett a fészek.
kirepült a madár.
A sok kicsi elsős
már iskolába jár.
Kedves Bánátisok!
Osvát Erzsébet: Szeptember
elseje című versével szeretném
köszönteni először is az első
osztályos, és természetesen a
többi osztály tanulóit is.
Véget értek a nyári vakáció vidám, élménnyel teli napjai. Az
iskola tanulói nevében is szeretném megköszönni a pedagógusoknak a sokszor fáradságos
munkájukat.   Még a szünidőben is igyekeztek  élményekkel
teli programokat szervezni számotokra.
Kezdődik az új év, izgalommal
várjátok az újra találkozást az
osztálytársakkal, barátokkal.
Sokakban biztos az is megfogalmazódik az első napokban,
hogy az idén jobban fogok tanulni, jobban fogok az órákon
odafigyelni, nem fogok mindent az utolsó pillanatra hagyni, stb. Kívánom, hogy sikerüljön a fogadalmatokat betartani.
Ahogy a diákok, úgy a pedagógusok is bizalommal telve
várják az új évet. Iskolánkban
személyi változások is történtek. Pályáztatás útján az iskola
igazgatója Andocsné Lei Móni-

ka lett. Munkájához sok sikert
kívánok. Továbbá kívánom,
hogy munkatársaival együtt sikerüljön egy   igazi, jó csapatot
összekovácsolni.
Új pedagógusok is kezdték a
tanévet, ők: Kiss Gyuláné és
Mészáros Dorina
Minden pedagógusnak jó munkát, sikeres tanévet kívánok!
A szülőket megkérem, bízzanak a pedagógusokban, ahol
tudják, segítsék a munkájukat.
A pedagógusok célja, hogy a rájuk bízott gyermekekből ügyes,
tisztelettudó fiatalokat neveljenek.
Együttműködni a pedagógusokkal, támogatni őket a
gyermekek boldogulását eredményezi. Minden szülőnek és
minden pedagógusnak a gyermek kiegyensúlyozottsága, boldogsága a legfőbb célja.  Közös
a cél, közösen, összefogva a
gyermekekért kiváló eredményeket érhetünk el.
Végezetül minden szülőnek,
gyermeknek, pedagógusnak sikeres, jó tanévet kívánok!
Schuszter Istvánné
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A Császártöltési Pincesorok Egyesület szeretettel
várja tagjai sorába a pincetulajdonosokat.
Andocsné Lei Mónika a Császártöltési Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója.
Sok sikert kívánunk a munkájához!
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Bővebb felvilágosítás:
Pittenauer Zoltán 06 70 221 9208
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FELHÍVÁS
A téli rezsicsökkentés
korábbi intézkedéseiben
nem részesült
háztartások részére
Magyarország Kormánya az
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában egyetértett azzal,
hogy a téli rezsicsökkentésben
(12.000 Ft jóváírásában) korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni
támogatásban részesüljenek. A
támogatás kifizetése tehát nem
pénzben történik majd, hanem
természetbeni támogatásként
jut el a háztartásokhoz.
A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab
igénybejelentő nyomtatványt
kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz (6239 Császártöltés, Keceli u. 107.). A határidő elmulasztása jogvesztő! Az
igénybejelentő nyilatkozaton
rögzíteni szükséges az igényelt
fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Az igénybejelentést az a Császártöltés település közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be,
akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült még rezsicsökkentésben, és
erről az igénylőnek büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tenni.
Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

4. § (1) bekezdésének f) pontja
szerint az egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakóhel�lyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége értendő.
Az igénybejelentés feltétele a
bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy
a bejelentő háztartása korábban
nem részesült-e téli rezsicsökkentésben.
Nem felel meg a feltételeknek
az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült! A
kizárólag elektromos fűtési
móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentési formanyomtatvány a település honlapjáról
(www.csaszartoltes.
hu) letölthető valamint papír
alapon a Polgármesteri Hivatal
1-es számú irodájában átvehető.
A kitöltött formanyomtatványt
személyesen a Polgármesteri
Hivatal 1-es számú irodájában
ügyfélfogadási időben, vagy
postai úton (6239 Császártöltés,
Keceli u. 107.) lehet benyújtani.
További információt, részleteket személyesen a Polgármesteri Hivatal 1-es számú
irodájában, illetve telefonon a
78/443-320/21-es telefonszámon
tudunk nyújtani.
Császártöltés Község
Önkormányzata

HÍRMONDÓ

Lomtalanítás
Ismételten felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy településünkön
az idei évtől a szolgáltató, azaz
az FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft. a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó
egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett bevezette a házhoz menő lomtalanítás
rendszerét.
2018. évtől a szolgáltató évente
2 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg
előre egyeztetett időpontban,
annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett
lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket,
bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani
a hátralékkal nem rendelkező
ügyfelek részére.
2018. évben a házhoz menő
lomtalanítást egész évben
(2018. december 31-ig) kérheti
az ügyfél előzetes egyeztetést
követően.
Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36/20/401-4304 telefonszámon tudja jelezni az FBH-

NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft. munkatársa felé.
Házhoz menő lomtalanítás
keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált
használati tárgyak, eszközök,
bútorok. A nagydarabos lom
(pl. bútor) kivételével a kisebb
méretű anyagok a hatékonyabb
elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás
körébe, így nem kerülnek elszállításra:
• gally, salak, trágya, szalma,
egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  
egyéb mezőgazdasági, ipari
hulladék;
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe
tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Veszélyes hulladékok
elszállítása
A házhoz menő lomtalanítás
során a szolgáltató a veszélyes
hulladékok elszállítását nem
biztosítja, ezért a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat 2018. évben is vállalja ezen
hulladékok összegyűjtésének
megszervezését és elszállíttatását.
Veszélyes hulladéknak minősülnek: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok,
növényvédő szerek, veszélyes
anyagokkal szennyezett csoma-

golási hulladékok és minden
egyéb veszélyes hulladéknak
minősülő anyagok, háztartási-,
információs-, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a veszélyes hulladékokat egyénileg kell beszállítani
2018. november 12-15. között
7.00 – 15.00 óráig, valamint
november 16-án 7.00 – 12.00
óráig az az önkormányzat karbantartó műhelyének udvarába (Kossuth L. u. 164.).

www.csaszartoltesiek.hu
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EGYHÁZI HÍREK

Magyarok Nagyasszonya
Jó annak a gyermeknek, akinek még él az édesanyja, mert
az ő keblén sírhatja el bánatát,
panaszait. Éppen ezért, csak az
árva gyermek tudná igazán elmondani, hogy valójában mit
is jelent az édesanya a család
életében.
Árva nemzet vagyunk, mi magyarok. Messze elszakadtunk
őseinktől, rokonainktól. Idegen
népek, nemzetek vesznek körül
bennünket. Ezeréves panaszainkat a Szűz anya lábainál sírta
el nemzetünk, népünk. Annál,
akit úgy tisztelünk: Magyarok
Nagyasszonya!
Ma emlékezzünk arra a történelmi jelenetre, amikor az első
szent királyunk, István, halálos
ágyán a Szűz Anya oltalmába
ajánlotta nemzetünket, népünket, az egész országot. Halála
közeledtével István király méltó
utódot akart maga után hagyni
nemzetére. Hiába kérte rokonát,
Vazult, hogy fogadja el a királyi
koronát, de térjen át a pogányságból a keresztény hitre. Vazul
nem vállalta, pogány maradt.
István király unokaöccse, Péter
pedig, a  velencei doge fia, tehát
olasz származású, bár jó keresztény volt. De nem volt magyar!
A nép nem fogadta szívesen őt.
Halálos tusájában István a Boldogságos Szűz anyához fordult
és lelki segítséget kérvén, neki

ajánlotta fel árva nemzetünket!
S hogy milyen nagy volt őseink szívében a Mária tisztelet,
azt jelzi a középkori író, aki így
versel népünkről: „Virágos kert
vala, híres Pannónia, mely kertet öntözé híven Szűz Mária!”
Akkor még Mária virágzó kertje
volt Pannónia, a magyarság.

tak a magyarok ajkán, a Máriaképek lekerültek a az otthonok
falairól.
Az elmúlt évtizedekben nem
csak a Mária-tiszteletet akarták népünk szívéből kitépni,
hanem az Istenbe vetett hitet, a
Krisztushoz való ragaszkodást
is.

Táskaszentelés az évkezdő Szentmisén
Mivé lett ez a kert?! Ugye már
lehullottak a kert virágai: a szeretet, a tisztaság, a hűség virágai elfagytak már.
Magyar népünk nagy része
hűtlen lett a Nagyasszonyához!
A Máriát köszöntő imák már
kihaltak a családokból, az őt
köszöntő énekek már elhalkul-

A Házaspárok útjának megszentelése

Igaz, hogy nem tudták magukhoz édesgetni a fiatalságot, az
embereket, de közömbössé tették őket a lelki dolgok iránt. De
hála Istennek, az ateista propaganda és nevelés ellenére sem
halt ki teljesen a magyarság
szívéből a hála, a gyermeki ragaszkodás és szeretet Nagyas�szonyunk iránt.
Kezd rádöbbeni a magyar nép,
hogy az elmúlt évtizedek alatt,
milyen lelki kincseket veszített
el!
Ma ismét tíz- és százezrével keresik fel a búcsújáró helyeket.
Maradtak családok, ahol mai
is imára kulcsolódnak a kezek,
ahol elhangzik az Üdvözlégy
Mária. Ne felejtsétek el: ez az
ország Mária országa! Nagyas�szonyunk tulajdona. Ne adjuk
oda másoknak! Ne higgyetek
a vallásellenes propagandának, mely ma is megmételyezi
ifjúságunk és a felnőttek lelkét
egyaránt. Ne legyetek hűtlenek
ahhoz az édesanyához, akinek
oltalmába ajánlotta szent kirá-

lyunk az ő árva népét és országát!
Legyen ismét Magyarország
Mária virágoskertje, ahol az
erényes életet nem gúnyolják
ki, ahol a tiszta, becsületes életnek ismét van értéke!
Mondjuk el szeretettel költőnknek, Juhász Gyulának Májusi
áhítat című versének szavaival:
„ Bizony ma újra megtérek Tehozzád, hajnali csillag, szép
Szűz Mária! Bizony, ma néked
fonok földi rózsát én, földi bűnök, bánatok fia. Ma érces és
bízó litániában elzengem újra,
minden nevedet én, mindig bánatos rossz gyermeked!”
Ne legyünk hűtlen és rossz
gyermekei Nagyasszonyunknak, hanem kérjük, hogy mutassa meg nekünk a helyes, az
igaz, a szép életnek útját!
Engeszteljük Őt mások helyet
is, és imádkozzunk elveszett
gyermekeiért, a hűtlen magyarokért, hogy őseink szent
hitével, a Szűz Anyához való
ragaszkodással építhessük hazánk, magyar népünk boldogabb, szebb jövendőjét!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
plébános

A Mátyás király Emlékévhez
kapcsolódva a kunszentmiklósi
Tóth Péter Lóránt versvándor
kerékpáros zarándoklata alatt
Császártöltésen is tartott
előadást „Aki a dicsőség útjára
téved, nem ismeri a félelmet”
címmel
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Horgásztábor
császártöltésen
2018. augusztus 17-19.
A császártöltési iskola
pályázatai

Elkészült az óvoda udvarán a tágas és nagyon szép terasz, így
esős időben is kimehetnek a kicsik a levegőre valamint a játékokat
is lehet itt tárolni. Örömteli évkezdést és évet kívánunk
a császártöltési óvodásoknak és az ott dolgozóknak!

Bánátisok a Balatonon
2018. július 22. és 27. között iskolánk 44 tanulója és 5 pedagógusa tölthetett el felejthetetlen
napokat Zánkán az Erzsébet
táborban. A balatoni fürdőzésen
kívül közel 20 program kínált
lehetőséget a kikapcsolódásra.
A bőséges kínálatban mindenki találhatott olyan programot,
ami számára érdekes volt.
Gyermekeink több alkalommal
evezhettek
sárkányhajóban,

séta hajókáztak, nagyméretű
trambulinon ugrálhattak, lézer
fegyverrel csatát vívhattak, a kalandpark akadályait küzdhették
le. Bemutatókon, versenyeken,
koncerten és színházi előadáson is részt vettek. A tábornyitó és záró ünnepség hangulata
még sokáig élni fog a táborozók
emlékezetében. Diákjaink sok
élménnyel, sok új ismerőssel és
baráttal lettek gazdagabbak.

A Császártöltési Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános
Iskola a 2017/2018-as tanév folyamán 4 pályázatot valósított
meg.
Augusztus végén a Határtalanul! program keretében egy
nagyon jól sikerült 3 napos kiránduláson vettek részt tanulóink Szerbiában. A „Bánátisok
barangolása Bácskában” című
program során életre szóló élménnyel gazdagodtak a résztvevők a látnivalók és a rendkívül szívélyes vendéglátásnak
köszönhetően.(HAT-17-0100474)
A Nemzeti Tehetség Program
„Játszani jó!” című komplex
tehetséggondozó foglalkozásain 40 tanulónk vett részt.  
Kerámia,kézműves, rajz, programozás, irodalmi-,tábla- és
népi játék foglalkozáson bontakoztathatták ki tehetségüket
tanulóink. Egy 2 napos budapesti-szentendrei tanulmányút
koronázta meg a programokat.
(NTP-KNI-17-0108)
Május végén, június elején Erdélyben 5 napot töltöttek el
diákjaink a Határtalanul! pá-

lyázat keretében. Nagyon tartalmas és színes programon
vehettek részt. Jártak Nagyszalontán, Nagyváradon, Torockón, Tordán, Kolozsvárott
,Segesváron,Székelykeresztú
ron,Koron-don,Parajdon,Kéz
divásárhelyen,Csíkszeredába
n,Vajdahunyadon,Dé-ván és
Aradon. A résztvevők Erdély
gyöngyszemeit: a Szent Anna
tavat, a Gyilkos tavat és Békás
szorost is felkeresték.(HAT-1701-00152)
Június utolsó hetében 30 felsős
tanuló vett részt a „Töltési svábok a poncihterek nyomában”
című német nemzetiségi táborban, melynek helyszíne a dunántúli Magyarhertelend volt.  
A költségek nagy részét szintén
pályázati pénzből finanszíroztuk. A svábok történetéhez,
életéhez kötődő helyszínek felkeresésén kívül a diákok sok
pihentető programon is részt
vettek.(NEMZ-TAB-18-0327)
Július 22-től az iskolánk több
mint 40 tanulója a zánkai Erzsébet táborban fog 5 napot
eltölteni.
Sebestyénné Márin Anna

Közös táborozás Szelíden
a cibakházi diákokkal

Kézműveskedés a Horgásztáborban
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A testvériskolai pályázat keretében 5 napos táborozáson
vettek részt tanulóink Szelíden.
Sok időt töltöttek el diákjaink
a cibakházi gyerekekkel közösen. A barátkozáson kívül

több programon, előadáson,
kiránduláson és a fürdéseken is
tovább mélyítettük a két iskola
közötti jó kapcsolatot.
Sebestyénné
Márin Anna

Töltési svábok
a poncichterek
nyomában
A Császártöltési Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános
Iskola ismételten nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt nemzetiségi tábor pályázaton, ezúttal 800 000 Ft-ot. (
NEMZ-TAB-18-0327 ) Az ötnapos táborban 30 tanuló és 3 pedagógus vett részt 2018. június
25-től június 29-ig Magyarhertelenden.
Első programként a Tolna-Mözsi tájházat tekintettük meg. Sok
érdekes információt tudtunk
meg a tolnai svábok életéről és
népviseletéről. A tájház szekrényének mélyéről előkerült igazi
ritkaságokat nézhettünk meg.
Megcsodálhattuk a különleges
fodros szoknyát és a kendőkre
egyedi módon készített rojtokat. Aki pedig kedvet érzett
egy kis mozgásra, sváb zenére-táncra perdülhetett. Kakasd
főutcáján megnéztük az Ulmer
Schachtel-t, és a világháborús
emlékműveket. Újabb utazás
után, egy erőt és tüdőt próbáló
úton jutottunk fel gyalog Magyaregregyen a Máré várába.
A második napon a siklósi várat bejárva német nyelven is
meghallgattuk a vár történetét.
A Kegytemplomban mindenki
elmélyedhetett gondolatiban a
német ima után. Szaporcán az
Ős-Dráva Látogatóközpontban
német nyelvű idegenvezetéssel
ismerkedtünk meg a kiállító
terem tárgyaival, majd a majorságot néztük meg. Visszatérve
Magyarhertelendre felkerestük
a strandot.
A harmadik napon Szigetvárra

utaztunk. A várban először egy
érdekes fegyverbemutatón vettünk részt, majd idegenvezető
segítségével megismerkedtünk
a vár történetével. A Széchenyi
tér megtekintése után, a városnéző kisvonatról megismerkedtünk Pécs nevezetességeivel.
A negyedik napon, Liptódon
a tanulóink segítettek elkészíteni az ebéd mellé felszolgált
„Héféknédl”-t. Szalmából díszt
készítettek. Megtekintettük a
gyógynövény és fűszerkertet és
közben sok érdekességet tudtunk meg Liptód néprajzáról.
A vendéglátóink németül illetve svábul is beszéltek. Akinek
kedve volt íjászkodhatott. Ebéd
után az abaligeti barlangot és
denevérmúzeumot néztük meg.
Az ötödik napon a reggeli után
elindultunk Fekedre. Feked
egységes faluképét séta közben
csodálhattuk meg. A 100 év körüli sváb házakat felújították,
de a helyiek nagy bánatára csak
kevés ház lakott. Fekedet azért
is kerestük fel, mert Császártöltéssel együtt egy internetes verseny dobogós helyét érte el.(Súr
1., Császártöltés 2.,Feked 3.)
Amikor megtudtuk, hogy még
200 lakosa sincs a településnek
akkor felértékelődött bennünk
az a sok-sok szavazat, amit kaptak. Az óbányai tájház megtekintése volt a tábor utolsó programja.
Fáradtan, de élményekkel gazdagodva érkeztünk haza Császártöltésre.
Sebestyénné
Márin Anna

A Császártöltési Horgász Egyesület az idén már 12. alkalommal szervezte meg a horgásztábort. Az augusztus 17-én
kezdődő táborba 70 gyermek
jelentkezett. A tábornyitó rendezvényen minden résztvevő
az egyesület logójával ellátott
pólót és horgász vödröt kapott
ajándékba. A sátrak felállítása
után tábortűznél süthették meg
a gyerekek és a felnőttek a vacsorára hozott kolbászt, szalonnát. A szombati napon a horgászat mellett más programok is
várták a lurkókat: kerámiázás,

sportverseny, rajzverseny, tűzoltó bemutató. Sötétedés után
tűzijátékban is gyönyörködhettünk. Vasárnap délelőtt horgászverseny volt. A tábor zárásakor minden résztvevő kapott
mézeskalácsot, hűtőmágnest és
kulcstartót.
A táborban a gyermekek ingyen vehettek részt, mivel azt
az egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán elnyert összegből finanszírozta.
A szervezők köszönetet mondanak minden felajánlásért, segítségért!

Iskolai hírek
• 2018. szeptember 28-án (pénteken) 16 órakor kezdődik
a felsőssé avatás.
• 2018. október első hetében lesznek a szülői értekezletek.
• Október 19-én (pénteken) 8 órakor tartjuk az október 23-i
megemlékezést a Teleházban.
• Október 26-án (pénteken) 16 órától szervezi
a Diákönkormányzat az Őszi zsongás- tökfaragó party-t.
• November 13-án (kedd) 17 órától-18.30 óráig tartjuk
a fogadóórát.
• November 14-én (szerda) 17 órától a hetedikes és nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek szervezzük meg a továbbtanulással kapcsolatos előadást és a középiskolák bemutatkozását.
• 2018. december 1-én, a szombati munkanapon rendezi meg
a szülői munkaközösség az iskolával együtt a Családi napot.
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Az orvosi rendelő
felújítása Császártöltésen
Császártöltésen 40 millió forintból, egy újabb TOP-os
pályázatnak
(TOP-4.1.1-15BK1-2016-00009) köszönhetően
valósult meg az orvosi rendelő
felújítása. Az épületben felújításra került az elektromos hálózat, a vízvezeték rendszer,
teljesen új nyílászárók kerültek
beszerelésre, új festést kapott
kívül és belül az épület, a belső felújítás során a recepciók
és az összes helység megújult,
továbbá teljesen új bútorzatot is
kaptak a rendelők és a védőnői
szolgálat.
Az átadás kis műsorral indult,
melyben közreműködtek a császártöltési óvodások, köszöntőt

mondott Rideg László a BácsKiskun Megyei Önkormányzat
elnöke, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Takácsné Stalter Judit polgármester
asszony. Császártöltésre 400
millió forint forrás fog jutni a
TOP forrásokból. A mostani
rendelő felújítás az első lépések
között volt, hamarosan a többi projekt is elindul és további
fejlesztések várhatóak a településen. A felújított rendelő méltó
körülményeket nyújt minden
Császártöltésen élő számára és
a   mozgásukban korlátozottak
számára is megteremti azokat
a lehetőségeket, amelyek eddig
nem álltak rendelkezésre.
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Buruzs Szofia
született: 2018. július 21., Baja
anyja neve: Németh Elizabeth
Buchmüller Bianka
született: 2018. július 28., Baja
anyja neve: Dósa Ivett

Istella Johanna
született: 2018. augusztus 15.,  
Kalocsa
anyja neve: Nemes Éva Krisztina
Czipták Izabella
született: 2018 június 20., Pécs
anyja neve: Winter Adrienn
lakcím: Baja
Petényi Erik
született: 2018. augusztus 14.,  
Kecskemét
anyja neve: Győri Anita
Toldi Miklós Róbert
született: 2018.augusztus. 2.,
Baja
anyja neve: Rostás Piroska
Luán Káder
született: 2018 július 27.
anyja neve: Leirer Annamária
lakcím: Taufkirchen

Czipták Izabella

Buchmüller Bianka

Házasságkötések:
Csillag Enikő és Sebők Imre
házasságkötés
időpontja:
2018. június 8., Császártöltés
Németh Elizabeth és Buruzs
Tibor
házasságkötés
időpontja:
2018. július 20., Császártöltés
dr. Diósi Bernadett és Dobosi
Gábor
házasságkötés
időpontja:
2018. szeptember 8., Császártöltés

Falualapítók Ünnepe Császártöltésen
augusztus 10-11-12
Péntek délután 17 órakor a Közösségek Házában ünnepélyes
megnyitóval vette kezdetét a
háromnapos
rendezvénysorozat. Takácsné Stalter Judit
polgármester asszony ünnepi
beszéde után, ifj. Kunhegyesi
Ferenc „Kozmikus utas” című
kiállításának megnyitója következett. Lászlóné Takács Ágnes
Zsuzsanna művészettörténész
gondolatai sokunkat megérintett. A műsort Markó Dorina
dalai tették színesebbé.
A kiállítás megtekintése után
a Teleház belső udvarán, a Rózsakertben sült kolbászt vacsorázhattak a vendégek és mellé
hideg, csapolt sör ihattak. Este
hét órától a Sramlikings lépett
a színpadra. Az előadás sikerét
a fergeteges taps bizonyította.
Szombaton délelőtt, az előző
évekhez hasonlóan, a helyi civil
szervezeteknek köszönhetően
ingyenes kézműves foglalkozás és falunéző kisvonat várta
a gyerekeket és a felnőtteket.
11 órától a Ligetben, a Falusi
Olimpia játékos vetélkedője és
az azt követő Habparti gon-

doskodott a felhőtlen szórakozásról. Az idei évben vendég
csapatok is részt vettek a versenyben, Súr község képviseletében. Eközben már folyamatosan készültek a finomabbnál
finomabb ételek, amelyeket a
jelentkező baráti társaságok  
főztek a „Bográcsban főtt ételek versenyére”. Idén is nehéz
dolga volt a zsűrinek.
18 órától vette kezdetét a díjkiosztó, ahol Takácsné Stalter
Judit polgármester asszony
kihírdette a Falusi Olimpia
nyerteseit és átadta nyereményeiket. Az első helyezett egy
talicska innivalót nyert, a többiek egy-egy hatalmas dinnyével gazdagodtak. Ezt követően
Hidasné Márin Magdolna, a  
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány elnöke jutalmazta
a jó tanulmányi eredményt
elért középiskolás és főiskolás, illetve egyetemista diákokat. Időközben megszületett
a főzőverseny eredménye is, a
„Legjobb szombat esti szakács”
címet Hardi Tamásné kapta, az
általa készített gulyáslevesért.

Nyereménye egy nagy értékű
konyhai robotgép és egy serleg volt. A többi helyezéseket
is értékes konyhai eszközökkel
jutalmaztuk. Ezután Lakner
László ismertette a helyi borverseny eredményeit és átadta
az okleveleket, majd a hagyományokhoz híven a borászok
meglocsolták díjnyertes boraikkal a Táncoló sváb szobrát.
Ezt követte a vacsora, majd
Balássy Betty és Varga Feri előadását hallgathatták meg ven-

dégeink. Az esti program folytatásaként a Vaskúti Bohémek
varázsoltak fergeteges hangulatot a táncos lábú vendégeink
nagy örömére.
Vasárnap délután 16 órakor a Ligetben folytatódott a
program a “Házaspárok útjának” átadásával. Utána a
Deggenhauserthal közbe invitáltuk vendégeinket, ahol a
település lányai, asszonyai által sütött “fatörzsek” várták a
megjelenteket.

Falualapítók Ünnepén ifj. Kunhegyesi Ferenc kiállítását Lászlóné
Takács Ágnes művészettörténész nyitotta meg

Kisasszony hava

dr. Diósi Bernadett és Dobosi Gábor
házasságkötés időpontja: 2018. szeptember 8., Császártöltés
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Petényi Erik

Buruzs Szofia

Csillag Enikő és Sebők Imre

Istella Johanna

Németh Elizabeth és Buruzs Tibor

Luán Káder

Régiesen kisasszony hava, azaz
augusztus. Ebben a hónapban
sem hagytuk unatkozni az otthonban lakókat. Már a hónap
első napján egy nagyon szép
esemény részesei lehettünk.
Erzsi néninek, az otthon legidősebb lakójának 98. születésnapját ünnepeltük egy hatalmas
tortával. Ezt követően minden
hétre jutott valami új elfoglaltság. A Falualapítók Ünnepének
alkalmából először Ifj. Kunhegyesi Ferenc kiállításán jártunk.
Majd fatörzset sütöttünk, hogy
mi is kivegyük részünket a
Deggenhauserthal közben rendezett „Legyen a vendégünk”
rendezvényből. Pár nappal később a szomszédos Ligetig kel-

lett csak mennünk, hogy egy
újabb szép, egyedi és ötletes
kezdeményezés eredményével
találkozhassunk. A Házaspárok
útjának gyönyörű kézműves alkotásait csodálhattuk meg.
A hónap zárásaként a Teleház
kreatív klubjába látogattunk
el, ahol a gyerekekkel közösen
próbálhattuk ki kézügyességünket. A következő alkalommal, ezeket a gyerekeket vendégeltük meg saját kezűleg sütött
palacsintával. Ezen a nyáron is
remekül szórakoztunk, de már
tudom, hogy az ősz is nagyon
sok érdekes programot tartogat
számunkra.
Flaisz Emőke
intézményvezető
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Falusi Olimpia

Falualapítók Ünnepe

Öregfiúk torna Acsa 3. hely

Hajrá Töltés!

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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Negyedik alkalommal került
megrendezésre Császártöltésen, a Falualapítók Ünnepe rendezvénysorozat keretein belül
ez a játékos erőpróba, amelyen
kicsik és nagyok képviseltették
magukat. A csapatok családtagokból és baráti társaságokból
szerveződtek. Az idén hat csapat vállalta a megmérettetést,
közülük kettő a vendégségbe
érkezett Súr település lakóiból
állt. Nehéz eldönteni, hogy a
nagy kánikula elviselése vagy
a feladatok leküzdése volt-e
nehezebb. A vicces ügyességi
játékok sokszor csaltak mosolyt
a résztvevők és a szurkolók
arcára is. Volt krumpli dobás
kosárba, gumicsizma lábbal
hajítása, vízhordás pohárral, talicska tolása bekötött szemmel,
úgy, hogy a benne ülő csapat-

tag irányított… Felsorolni is nehéz lenne a sok ötletes és vicces
feladatot, amelyet a szervezők
összeállítottak. A megmérettetés végén a helyi Tűzoltók segítségének köszönhetően egy
fergeteges Habpartival zárult a
program. A díjkiosztóra az esti
vacsora előtt került sor. Takácsné Stalter Judit polgármester
asszony adta át a díjakat, az
első helyezettek egy talicska
innivalót kaptak, a többi csapat
egy-egy hatalmas dinnyével lett
gazdagabb. A Falusi Olimpia
szervezését, lebonyolítását, a
felajánlott díjakat a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítványnak köszönhetjük.
A jól sikerült Falusi Olimpia
szervezését, díjainak finanszírozását a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány támogatta.

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

11

KÉPES HÍREK

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Orvosi rendelő átadása
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