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Tanévnyitó a Bánátiban
Köszöntjük az első osztályos tanulókat!

Császártöltés Község Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket
a „Császártöltési finomságok” szakácskönyv bemutatójára
2019. október 11-én 16.00 órakor a Sportcsarnokba.
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Tisztelt Császártöltésiek!
Képviselőimmel összegeztünk.
Mit végeztünk a ránk bízott
évek alatt. Elmondhatjuk, hogy
jól gazdálkodtunk az Önök
bizalmával; teljesítettük vállalásainkat és még többet is tettünk a fejlesztések, felújítások
terén.
Német nemzetiségi fenntartású
lett az óvodánk, iskolánk. Az
óvoda, a könyvtár, az orvosi
rendelő tartozott a kiemelt felújítások közé, de összefogással,
az Önök támogatásával felújítottuk a Ligetet, létrehoztuk a
Házaspárok útját, az Új temetőbe harangot állítottunk. Az
Öreg temetőben új parkolót,
urnafülkéket alakítottunk ki.
Az Új temetőben felújítottuk a
ravatalozót. Felújítottuk a közterületeken álló kereszteket, ehhez is hozzájárultak a falu lakói.
Parkolókat építettünk, térköveztük az iskolaudvart, járdát
építettünk a templom körül, új
játszóteret alakítottunk ki Kiscsalán. Jó tárgyalással sikerült
elérnünk a Magyar Közúthoz
tartozó 54-es úton, a falu belterületén a csatornázás hosszában és teljes szélességében az
út felújítását, valamint a Bajcsy
utcában a problémás helyeken
is megtörtént az útjavítás.
Felújítottuk az iskolakonyhát
és ebédlőt, az Angeli Mátyás
Közösségek Házát, a Sváb Tájházat. Napelemes világítást kapott a csalai buszmegálló.
Sportparkot alakítottunk ki a Ligetben, felélesztettük a császártöltési focit, szép füves pályát
alakítottunk ki a focipályán.
Bővítettük a látnivalókat Császártöltésen, hogy minél több
turista érkezzen a faluba. Ennek érdekében az országos sajtóban is többször megjelentünk
és felhívtuk a figyelmet falunk
szépségeire és turisztikai lehetőségeire.
Támogatásunkkal jött létre a
Fazekasház, a Nyugdíjas Klub,
a Tűforgatók Klubja. Lehetőséget adunk a Táncklub határok
nélkül klubnak a próbákhoz, a
teremfoci rajongói térítésmen-

Angeli Mátyás Közösségek Háza avató ünnepség
tesen használhatják a sportcsarnokot.
Visszaállítottuk a régi együttműködést Deggenhausertallal
és kiépítettük a felvidéki
Naszvaddal is a jó kapcsolatot.
Úttörőmunkát végeztünk a hagyományápolásban, hiszen a
Császártöltési
Fúvószenekar
2014 után támogatásunkkal
alakult újjá. Támogatásunkkal
működik a Fuchs Kórus. A Császártöltési Tánccsoport hagyományőrző munkáját is segítjük.
Újra állítunk és kitáncolunk
májusfát, sváb bálat és szüreti
felvonulást rendezünk.
Támogatjuk a civil szervezeteket, az Önkéntes Tűzoltókat, a
Polgárőrséget.
Büszkék vagyunk az Önkormányzati kertészet létrehozására és működésre.
Számtalan felújítást végeztünk,
gyarapítottuk az önkormányzat
vagyonát. Ehhez sok segítséget
kaptunk a császártöltésiektől!
Mellénk álltak és segítettek abban, hogy fejlődjön a falu, erősödjön a közösség.
A személyes találkozások, beszélgetések alkalmával sok
támpontot, segítséget kaptunk,
hogy még jobban megismerjük
falunk gondjait és ezáltal találtunk megoldásokat a problémákra.
Hiszem, amit megvalósítottunk
az elmúlt öt évben, azzal az irigyelt és büszke települések közé
emeltük Császártöltést. Nem
végeztük be a megkezdett munkát. A belterületi kerékpárút, az
uszoda, az Bajcsy utcai emeletes
ház és a piactér befejezésre vár-

Ünnepi testületi ülés Császártöltés alapításának 275. évfordulója
alkalmából. Köszönet a Fuchs Kórusnak a hagyományápolásban
végzett munkájáért.

Köszönet Schuszter Istvánné, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke részére munkája elismeréséül
nak. Képviselőtársaimmal kötelességünknek érezzük, hogy a
folyamatban lévő beruházásokat befejezzük. Azokat az elképzeléseket, amiket a működésükkel kapcsolatban elterveztünk,
megvalósítsuk, fenntartásukat
hosszútávon biztosítsuk.
Köszönöm a császártöltésiek
segítségét, akik velem és képviselőtársaimmal együtt mun-

kálkodtak az elmúlt öt évben
egy szebb jövőért, egy élhetőbb
településért.
Császártöltési svábként mindig
szívügyemnek érzem falunk jelenét és jövőjét, hagyományaink
ápolását. Köszönöm a bizalmukat, melyre a jövőben is számítok!
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A Köztársasági Elnök a
308/2019. (VII.26.) számú határozatában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját
2019. október 13. napjára tűzte
ki.
Minden nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható
legyen, továbbá a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként
elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény
elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a
bíróság a választójogból kizárt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
- a választópolgár lakóhelyén
vagy bejelentett tartózkodási
helyén választhat,
- nem választható, aki jogerős
ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
Mozgóurna igénylés
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de egészségi állapota,
vagy fogyatékossága miatt nem
tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát kérhet.
A mozgóurna iránti kérelmet
a Helyi Választási Irodához
levélben vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikus
úton (www.valasztas.hu honlapon) október 9-én 16.00 óráig,
személyesen vagy ügyfélkapus
azonosítással elektronikus úton
2019. október 11-én 16.00 óráig,
illetve 2019. október 11-én 16.00
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órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2019. október 13-án
12.00 óráig lehet benyújtani.
Az illetékes Szavazatszámláló
Bizottsághoz meghatalmazott
útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi
kézbesítéssel a szavazás napján,
2019. október 13-án legkésőbb
12.00 óráig lehet benyújtani.
Átjelentkezés
Abban az esetben, ha a választópolgár a szavazás napján nem
a lakóhelyén, hanem bejelentett
tartózkodási helyén kíván szavazni, a lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet,
melynek segítségével átjelentkezéssel azon a településen szavazhat, ahol tartózkodási helyet
létesített.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az
átjelentkezésre irányuló kérelmet csak az a választópolgár
nyújthatja be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább
harminc nappal (legkésőbb
2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-áig
tart.
Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésőbb 2019.
október 9-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási
irodához.
Az átjelentkező választópolgár
levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli
elektronikus benyújtás (www.
valasztas.hu honlapon) esetén
2019. október 9-én 16.00 óráig,
személyes vagy elektronikus
azonosítást követő elektronikus
benyújtás esetén 2019. október
11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A helyi önkormányzati
képviselők választása
A helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai un. egyéni listás választási
rendszerben választják meg.
A szavazáskor a szavazólapon

az összes jelölt a Helyi Választási Bizottság sorsolása szerinti
sorrendben szerepel, és a választópolgár legfeljebb annyi
jelöltre szavazhat, amennyi a
településen
megválasztható
képviselők száma. A választópolgár szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz.
A településünkön megválasztható képviselők száma: 6 fő.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb
érvényes szavazatot kapják.
Polgármester választása
A szavazáskor a szavazólapon
az összes jelölt a Helyi Választási Bizottság sorsolása szerinti
sorrendben szerepel, érvényesen csak egy jelöltre lehet szavazni! Az a jelölt lesz a település polgármestere, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapja.
Megyei közgyűlés tagjainak
választása
A megyei közgyűlés tagjainak a
választása a pártok, társadalmi
szervezetek által összeállított
listák alapján történik.
Érvényesen a választópolgár
csak egy listára szavazhat. Az
egyes listák a kapott szavazatok
arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben,
amennyiben az összes érvényes
szavazat 5%-át megszerezték.
Német nemzetiségi
önkormányzati képviselők
választása
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település egy választókerületet alkot. Megválasztható
települési német nemzetiségi
önkormányzati képviselők száma: 5 fő. A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.
A nemzetiségi névjegyzékbe
kérelmére fel kell venni azt a
magyar állampolgárt, aki
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-

lasztásán szavazati joggal rendelkezik,
b) a Nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott (bolgár,
görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és
c) e nemzetiséghez tartozását
a nemzetiségiek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényben
meghatározott tartalommal és
a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárási
rendben megvallja.
A választópolgár
d) a lakóhelye szerinti településen vagy
e) a választás kitűzését megelőző harmincadik napig (2019.
június 26-ig) bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi
névjegyzékben.
Egy személy egyidejűleg csak
egy nemzetiség névjegyzékében
szerepelhet.
A nemzetiségi szavazóköri
névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én
16.00 óráig benyújtott kérelme
alapján szerepel nemzetiségi
választópolgárként a központi
névjegyzékben. (Az ezt követően benyújtott kérelmet a helyi
választási iroda szintén átvezeti a központi névjegyzéken, de
nemzetiségi választópolgárként
csak a következő nemzetiségi
választáson fog tudni szavazni.)
Amennyiben a választópolgár
a korábbi választások alkalmával kérte a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét, azt nem
kell megismételni.
A magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgár a
nemzetiségi
nyilvántartásba
vételre vonatkozó kérelmét
személyesen, ajánlott levélben,
a www.valasztas.hu honlapon,
vagy ügyfélkapus regisztráció
esetén a www.magyarorszag.
hu honlapon nyújthatja be a
Helyi Választási Irodához.
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Szavazókörök
A választási körzetek területi
megoszlása az alábbiak szerint
alakul:
1. számú szavazókör: Teleház,
Kossuth L. u. 167.
Arany János utca, Főkáptalan
utca, Keceli u. 17-76/A., Kossuth Lajos utca, Tavasz utca,
Terv utca,
2. számú szavazókör: Orvosi
Rendelő, Keceli u. 5.
Ady Endre utca, Állami Gazdasági tanyák, Bajai utca, BajcsyZs. utca, Bajtárs utca, Csalai
és Polgárdi tanya, Gőzmalom
utca, Keceli utca 2-16., Keceli
u. 77-115., Keceli úti tanyák,
Kiscsala tanya, Középcsala
tanya,
Nagycsala
tanya,
Zsombostó tanya
3. számú szavazókör: Közösségek Háza, Kossuth L. u. 170.
Akácfa utca, Bem József utca,
Dózsa György utca, Gábor
Áron utca, Hősök tere, Ifjúság
utca, József Attila utca, Munkácsy Mihály utca, Petőfi Sándor
utca, Rákóczi Ferenc utca, Rózsa utca, Sport tér, Szabadság
tér, Zöldfa utca
Nemzetiségi
névjegyzékben
szereplő választópolgár a nemzetiségi jelöltekre a polgármesterek és a helyi önkormányzati
képviselők választásával megegyező szavazókörben szavazhat! (Nincs külön szavazókör!)
Választópolgáronként az aktuális szavazóköri címet a választók névjegyzékbe történő
felvételéről szóló ÉRTESÍTŐ
tartalmazza.
Azon választópolgárok, akik
csak településszintű lakcímmel
rendelkeznek
szavazataikat
kizárólag az 1. számú szavazókörben (TELEHÁZ, Kossuth L.
u. 167.) adhatják le.
Választási szervek
Az települési önkormányzati és
a nemzetiségi önkormányzati
választáson működő választási
szervek:
- helyi választási bizottság,
- szavazatszámláló bizottságok,
- helyi választási iroda.
A Helyi Választási Iroda
címe: 6239 Császártöltés, Keceli
u. 107. Polgármesteri Hivatal

vezetője: Hábermayer Viktória
jegyző
A Helyi Választási Bizottság
tagjai:
Elnök: Angeli Csaba
Elnökhelyettes: Székelyi István
Tag: dr. Wicker Julianna
Póttagok: Marokityné Sárosi
Angéla, Angeli Zsuzsa
A Helyi Választási Iroda valamint a Helyi Választási Bizottság a Polgármesteri Hivatal
épületében, Császártöltés, Keceli u. 107. szám alatt működik.
A Helyi Választási Bizottság
tagjait valamint a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választotta meg.
A Helyi Választási Bizottság
megbízott tagját a választási
bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott
tagját a helyi választási iroda
vezetőjénél legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
Szavazni a szavazás napján 6.00
órától 19.00 óráig, kizárólag
személyesen a következő érvényes igazolványok bemutatásával lehet:
a) lakcímet tartalmazó érvényes
személyazonosító igazolvány
(régi típusú személyi igazolvány), vagy
b) lakcímigazolvány és kártya
formátumú személyazonosító
igazolvány, útlevél, vagy 2001.
január 1-jét követően kiállított
kártyaformátumú vezetői engedély.
Az önkormányzati választás
egyfordulós. A 2019. október
13-ai választás a település életének meghatározó és fontos
eseménye, ezért arra kérem a
választásra jogosult császártöltésieket, hogy a választás napján minél többen éljenek választójogukkal.
A helyi és a Bács-Kiskun megyei
jelölések alakulásáról folyamatos tájékoztatást a Választási
Irodán kívül a www.valasztas.
hu internetes honlap nyújt.
Hábermayer Viktória
jegyző
Helyi Választási
Iroda vezetője

A születés csodája

Szűz Mária születésére emlékezünk, melynek neve népiesen Kisasszony. Noha sokszor
halljuk, hogy a keresztények a
névnapot ünneplik, vagy a megkeresztelkedésük napját, azért
mégiscsak fontos a születésnap
is, mert voltaképpen, igazán
emberré akkor válik az ember.
Emberi méltóságát nem vitatjuk
el a magzatnak, de a születéstől fogva lélegzik önállóan, van
saját vérkeringése, viseli joggal
az ember megszólítást. Igaz,
még csak kis ember, de egyszer
mindenki volt kicsi, s egyszer
mindannyian először sírtunk fel
születésünk után. Remélni tudjuk, hogy nem bánatunkban, de
a szülők könnyei azok egészen
biztosan örömkönnyek voltak.
Az élet a fogantatással kezdődik. „Mielőtt megalkottalak
anyád méhében, már ismertelek;
mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.”– ezt
olvassuk a Bibliában Jeremiás
próféta meghívásáról. Semmi
kétely, hogy Isten Mária esetében is hasonlóképen járt el, ki
szeplőtelenül fogantatott. A születés mindig nagy esemény, s a
nagy dolgok, még az élettelenek
is „úgy születnek”. Egy szobor,
egy kép, egy vers, akár egy szép
ruha vagy jó étel. Ami születik,
annak lelke van. S azt mindig a
fogantatás előzi meg.
A gyermekáldásnál is, a Szentlélek közreműködésével történik
ez meg, de fogan a gondolat, a
jó elszántság, egy templom tervrajza. Van valami, ami a törekvéseinket, az általunk biztosított
eszközöket és körülményeket
„megtermékenyíti”, hogy meg-

szülessék az, mi előzőleg megfogant bennünk. Isten születése
után is tovább kíséri az embert,
s ekkor már bekapcsolódik a
szabad akarat, mely vagy együtt
működik az Isten tervével, vagy
más utat választ. Hisszük, hogy
Mária is szabadon választott, s
mondta ki „Igenjét”. Feltehető
a kérdés, hogy az ember hogyan
tudja életében feltérképezni azt
a jövőt, melyet Isten neki szán.
Nem könnyű, de nem lehetetlen. Az embernek nyitottnak kell
lennie. A szívére, a lelkiismeretére hallgatni. Sokszor nem hiányozhat a bátorság, annak letisztázása, hogy mindenkink egyéni
útja van.
Mária születésében hálát mondunk a Teremtőnek, hogy az
üdvözítésnek ilyen útját választotta, hogy Máriát a kezdetektől
fogva kiválasztotta, s gyengéden
fogta kezét. Amikor a születésről elmélkedünk, akkor eszünkbe jutnak azok, akik nem születhettek meg. Mégpedig azért
nem, mert helyettük mások úgy
döntöttek, hogy nem kellenek:
nem jókor születnének, nem felel meg a nemük, már nem kell
több gyerek/egy már van/, lerontaná az életszínvonalukat.
A rendezetlen családi élet, a
gyermekszületések keresztény
szabályozásának hiánya, a népesedés szabályozására fordított
anyagi támogatások elmaradása,
a gyermektelenség, másutt a túlnépesedés rettenetesen sok bajt,
fájdalmat, s bűnt hoz a világra.
Ne feledjük, az életnél, a születésnél szentebb dolog nincs!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
plébános
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Jó tanulók kirándulása
A 2018/2019. tanév végén 71
Bánátis diák ért el kitűnő vagy
jeles tanulmányi eredményt. A
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány és a Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány
az egész éves kitartó munka elismeréseként, díjazta a tanulók
szorgalmát. Hét tanuló (öt végzős és kettő 6. osztályos tanuló) pénzjutalomban részesült,

míg a többi diákot 2019. szeptember 4-én Budapestre vittük
a Fővárosi Nagycirkuszba. A
Repülőcirkusz című előadáson
világszerte ismert és elismert
nemzetközi artistaművészek lenyűgöző produkciói kápráztatták el a gyerekeket és kísérőiket.
Dóráné Heibl Anikó
kuratórium elnöke

Jó tanulók kirándulása

Indul a nevelési év
az óvodában
„Január, február… itt a nyár”
szól a szállóige. Hogy kell ezt
fordítva mondani? Huss, elrepült a nyár, mint egy szempillantás? Akárhogy is, itt kopogtat a szeptember az ajtón.
Augusztus végére elkészült az
udvari játékok alá az ütéscsillapító gumiszőnyeg, a csoportszobák, egyéb helyiségek takarítva, új jelek a szekrényeken.
Szeptember másodikán már
minden kisgyermek a saját termében kezdi a napot. Majd az
udvaron találkoznak a nyáron
szerzett új kis barátaikkal, akikkel a nyár folyamán töltötték az
időt, amikor egy csoportban játszott minden korosztály.
A tavalyi évben bevezettük,
hogy a kiscsoportba járó gyerekek szüleinek tartunk egy

piciket, akik most kerülnek be
az óvodába, az óvó nénik otthonukban látogatják meg. Ez
egy régen bevett gyakorlat, ami
a feszültséget is oldja, a szülő
kötetlenül tud gyermekéről beszélni, kérdezni, ismerősként
tudjuk fogadni az intézményben a gyermeket.
Mindhárom csoport rendezetten, felfrissülve várja kis
lakóit. (Előreláthatólag 62 kisgyermek fog óvodánkba járni
a 2019/2020-as nevelési évben.)
Az itt dolgozó felnőttek türelemmel, szeretettel fogadják a
gyermekeket, akik közt színes
a paletta: van, aki alig várja,
hogy végre a kis barátaival lehessen, van aki még pityereg
kicsit anya, apa után, van aki
még nem döntötte el jó lesz-e ez

Nyertes pályázat
az iskolában
A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázaton 19.261.266 Ft
támogatásban részesül.
A pályázat címe: Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő program
Pályázati azonosító: EFOP-1.8.5-17-2017-00307
Megvalósítás helyszíne: Császártöltési Bánáti Miklós Német
Nemzetiségi Általános Iskola
Megvalósítás ideje: 2019. szeptember-2020. december
A pályázat célja: Az egészséges életvitelhez szükséges tudás
és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek
étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának
növelése.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Dóráné Heibl Anikó
az alapítvány kuratóriumának elnöke
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Ütésgátló gumiszőnyeg került
az óvoda játszóterére
előzetes szülői értekezletet augusztusban. Ez nagyon pozitív
fogadtatásra talált, hiszen akik
először jönnek az intézménybe megkapják az alapinformációkat, rákérdezhetnek olyan
dolgokra, amik esetleg nyugtalanítják őket, nem értik. A szülők megismerkedhetnek az óvó
nénikkel, egymással. Azokat a

a „buli”. Azt gondolom: igen,
jó! A szülők nyugodtan dolgozhatnak, gyermekeik egy szép,
jól felszerelt óvodában, szakmailag jól felkészült felnőttek
között, nyugodt, szeretetteljes
légkörben játszhatnak, fejlődhetnek.
Ledniczkyné Vikker Viktória
óvodavezető
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Erzsébet tábor
Beszámoló
„DER DRITTE
WUNSCH”
nemz-tab-19-0192
pályázathoz
Az iskolánk 2019. tavaszán
2.000.000 Ft-ot nyert az EMET
nemzetiségi tábor pályázatán.
Augusztus 21-én reggel 6 órakor indultunk a már nagyon
várt soproni kirándulásra. A sikeres kőszegi nemzetiségi tábor
után három évvel, a harmadszorra beadott soproni kirándulásunk pályázatát kedvező
elbírálásban részesítették.
A tábor megszervezésekor
fontos szempontnak tartottuk,
hogy a résztvevők német nyelvi környezetben minél több
olyan programon vehessenek
részt, amely alkalmat biztosít
a nyelvgyakorláshoz és a tanulóink népismereteit bővítsük.
Kézműves
foglalkozásokon
kékfestőbe öltöztetett fakanálbábot és „Ulmer Schachtel” -t
készítettünk. A táborban német
dalt és táncot is megtanultak tanulóink. Minden alkalmat és lehetőséget kihasználtunk annak
érdekében, hogy minél hasznosabb és élménydúsabb legyen a
várva várt soproni nemzetiségi
tábor.
A kirándulás első napján a fertődi Esterházy kastélyt csodálhattuk meg, majd a fertőszéplaki
tájházakat tekintettük meg.
A második napon Sopron nevezetességeit kerestük fel városnéző kisvonattal. Majd Fertőrá-

koson a Mithras szentély világa
bűvölt el minket. A Fertő tavon
áthajóztunk Ausztriába, majd
késő délután a soproni tűztorony lépcsőit másztuk meg.
A harmadik napot Ausztriában töltöttük el. Először a
szentmargitbányai kőfejtőt kerestük fel, majd a tanulóink által
legjobban várt program szerzett
örömet. A Family Park játékai
felejthetetlen élményt nyújtottak a tábor résztvevőinek.
A negyedik napon a fraknói
várról és a híres fegyvergyűjteményéről hallgattunk meg
érdekes tárlatvezetést. Később
a vár tövében kialakított állatkertben töltöttünk el néhány
órát. Este a soproni ifjúsági táborban, ahol a szálláshelyünk
volt megtartottuk a tábor zárását, értékelését.
A hazautazás napján a sarródi
Kócsagvárat, majd a Fertő-Hanság
Nemzeti
Park
Lászlómajorját kerestük fel,
ahol tanulóink interaktív játékokkal játszhattak és megnézhették az őshonos állatfajtákat.
Győrben még megálltunk ebédelni, majd kora este élményekkel gazdagodva érkeztünk
haza.
Sebestyénné Márin Anna
igazgató-helyettes

www.csaszartoltesiek.hu

Felejthetetlen hetet töltött el
Zánkán 68 tanuló és 7 pedagógus július közepén. Érdekesnél
érdekesebb programokban nem
volt hiány. A táborozás alatt
sárkányhajóztunk, sétahajón
megközelítettük a Kék szalag
verseny vitorlásait, különféle
foglalkozásokon és bemutatókon vettünk részt. Akadálypályákon tehették próbára diákjaink az ügyességüket. Esténként
sem unatkoztunk, tábornyitó és
záró programon, éjszakai akadályversenyen, koncerteken és
tábortűzön vettünk részt. A tábori olimpián a császártöltési

csoport tagjai nagyon sok érmet
nyertek. A fiúk több alkalommal bajvívásban ügyeskedhettek, még a lányok is kipróbálhatták a csoportos lézerharcot.
A barátságtalan vízhőmérséklet
ellenére többször is fürödtünk a
Balatonban.
Sebestyénné Márin Anna
igazgató-helyettes

Táskaszentelés
Császártöltésen
Császártöltésen hagyománya
van annak, hogy az elsős kisdiákok a tanítás megkezdése előtt
szüleikkel, tanáraikkal együtt
vonulnak a templomba táskaszentelésre. Idén immár ötödik alkalommal szentelte meg
szeptember 2-án, Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt plébános atya
az iskolába induló elsős gyermekek iskolatáskáit, a gyermekeket és a pedagógusokat, Isten
áldását kérve az új tanévre.
„Egy szép nyári vakáció után ismét kitárulnak az iskolák kapui
a gyermekek számára. Jól tudja
minden édesanya és édesapa,
hogy mi az, ami jó a gyermekei
számára. Ezért gondoskodik
gyermekeinek testi neveléséről
és tudásuknak fejlesztéséről. De
azt is tudja, hogy gyermekeinek
egészséges lelki élete mindennél fontosabb, mert ez az alapja
a boldogságuknak.
Ebben a tanévben is szeretnénk
a kedves szülők segítségére
lenni, gyermekeik vallásos nevelésében, vagyis lelki életük
kibontakoztatásában. Az idén
is lesz hitoktatás, amelynek az
a célja, hogy gyermekeik valláserkölcsi nevelését elősegítsük,
és a szentségek felvételére őket

felkészítsük. Ezért várjuk azokat a gyermekeket is, akik valami oknál fogva még nincsenek
megkeresztelve.
A vallás-erkölcsi nevelés egyrészt azt szolgálja, hogy távol
tartsuk a gyermekeket minden
rossztól, amelyek veszélyt jelentenek számukra, például a
kábítószer, alkohol, cigaretta…
stb. Másrészt szeretnénk megismertetni velük Jézus életét és
tanítását, amelynek lényege a
SZERETET.
Mindezt azért tesszük, hogy
gyermekeiket felkészítsük a
boldog életre, amelyet Jézus
mindenkinek megígért, akik őt
követik.
Reméljük, hogy ez a szándék
találkozik a jó szülők terveivel
is.”
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
plébános
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Ha nyár, akkor fagylalt!
Minden nyáron teszünk egy kis
kirándulást a környék valamelyik cukrászdájába, hogy élvezzük a finom hűsítő fagylaltokat
a nagy nyári forróságban. Idén
sem volt ez másként. A lelkes
és édesszájú idősekkel a keceli cukrászdába látogattunk, és
egy jó hangulatú nyári délutánt
töltöttünk együtt. Azonban
napjaink nem csak szórakozással teltek. Az önkormányzat
kertészetében dolgozóknak is
besegítettünk. A helyben termesztett borsót fejtették a szorgos idős kezek. A Falualapítók
ünnepségsorozatába is becsatlakoztunk. A rajz- és fotópályázatra készítettünk egy kollázst,
amelyet különdíjjal jutalmazott

a zsűri. A kiállításra mi is ellátogattunk. Mindenki nagyon
büszke volt, hogy a mi alkotásunk is a sok szép mű között
szerepel. Egyik napról a másikra ránk köszöntött az ősz, de mi
nem bánjuk. Ebben az évszakban is annyi csodás dolog vár
még ránk, pontosan úgy, mint
az időskorban.
Flaisz Emőke
Intézményvezető

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
Arnold Roland Vince
született: 2019. május. 24. Aalen
(Németország), anyja szül.
neve: Berger Kitti
Gelencsér Benjámin
született: 2019.június 15. Baja,
anyja szül. neve: Kállai Jenifer
Molnár Mira
született: 2019.július 31. Kiskunhalas, anyja szül. neve: Erdélyi Krisztina
Juhász Dóra
született: 2019.június 11. Bristol
(Anglia), anyja szül. neve: Kőfalvi Ildikó
Akkir Ádám
született: 2019.július 03. Baja,
anyja szül. neve: Majoros Anita

Hírek a könyvtárból
A
Falualapítók
Ünnepén
Paunochné Wessenhoffer Erzsébet mutatta be „Bombay
kontra Budapest” című könyvét könyvtárunkban. Az írónő
nagyszülei és szülei Császártöltésen éltek, gyerekkorának legszebb emlékei ide kötődnek. A
találkozó jó hangulatban zajlott,
Erzsébet felolvasott részleteket
a regényéből, utána a jelenlevők
kérdezhettek. Sokan voltak kíváncsiak a könyv születésének,
valamint a szerzői álnév, Bettina Benton kiválasztásának a
történetére. Nemsokára kölcsönözhető lesz a könyv nálunk,
mely kedvence lehet a romantikus könyvek kedvelőinek.
A Baba-Mama klub tagjai közül sokan eljöttek hozzánk az
“Anyatejes Nap” alkalmából.
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Vidáman telt el a délután, ezekből a pici gyerekekből lesznek
később az olvasóink.
A nyár folyamán sok látogató kereste fel a Képes Házat,
voltak családok, csoportok és
messzi tájról érkezett turisták
is. Mindenki gratulált a szép
kiállításhoz, elismerő soraikat
a Vendégkönyvbe jegyezték be.
Az Országos Könyvtári Napok
október első hetén kerülnek
majd megrendezésre. „A mese
hatalma” tematika keretében
egy fiatal hiteles regélő-mesemondó, Majerik András Nimród látogat el hozzánk, a 3-6
osztályos iskolásoknak fog mesélni, énekelni és zenélni.

Házasságot kötöttek:
Megyeri Nikolett és Fanici
Zsolt
házasságkötés időpontja: 2019.
augusztus 2.
Schveibert Réka és Endler
Krisztián
házasságkötés időpontja: 2019.
augusztus 3.
Hómann Márta és Bársony
Csaba
házasságkötés időpontja: 2019.
augusztus 17.
Bodacz-Nagy
Brigitta
és
Widner Sándor
házasságkötés időpontja: 2019.
augusztus 26.

Juhász Dóra

Molnár Mira

Schveibert Réka és
Endler Krisztián

Gelencsér Benjámin
Hómann Márta és Bársony Csaba

Taner Gabriella
könyvtáros
Arnold Roland Vince

Megyeri Nikolett és Fanici Zsolt

Akkir Ádám

Bodacz-Nagy Brigitta és
Widner Sándor

2019. szeptember
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Falualapítók Ünnepe Császártöltésen
2019. augusztus 9-10-11.
Császártöltésen, 2019. 08. 9-én,
péntek délután 17.00 órakor a
Közösségek Házában Ünnepi
testületi ülés keretei közt vette
kezdetét a hagyományos háromnapos rendezvénysorozat.
Ez az év különleges, hiszen a
település betelepítésének 275.
évfordulójára emlékeztünk. Takácsné Stalter Judit polgármester asszony köszöntötte a megjelent vendégeket, majd ünnepi
beszédében felidézte őseink emlékét. „Emlékezünk és tisztelgünk
az őseink előtt. Azonban, ha belegondolunk, mindennap emlékezünk
és tisztelgünk előttük, hiszen egész
életünkben, minden mozdulatunkban, mosolyunkban, gondolkodásunk menetében, teljes lényünkben
ott vannak elődeink.”
Ezt követően Bányai Gábor
országgyűlési képviselő úr
gondolatébresztő szavaival köszöntötte e jeles alkalomból a
vendégeket és a település lakóit. A műsor folytatásaként,
Fejes Fanni és Vancsik Viktória
tolmácsolásában, Wicker Erika
és Knipl István tanulmányaiból vett részletek segítségével
felelevenedett
Császártöltés
alapításának története, majd
Ledniczky Hunor, Albert Noémi és Dóra Lili falunk szülöttének, Szálas Bélának verseit
szavalták el. A műsort a Fuchs
kórus dalai színesítették. Az
Ünnepi testületi ülés keretein belül Takácsné Stalter Judit
polgármester asszony megköszönte Schuszter Istvánnénak,
a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat leköszönő
elnökének önzetlen, lelkiismeretes munkáját, amelyet a helyi
közösség érdekében végzett az
elmúlt évek alatt.
E jeles alkalom kapcsán került
sor a Közösségek Háza átnevezésére, amely Angeli Mátyás
pedagógus-népművelőnk nevét
fogja viselni ezután. Érdemei és
munkássága elismeréseként így
szeretnénk tisztelegni emléke
előtt. A névadó ünnepségen a

család és az egykori tanítványok
előtt lett felavatva és főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános úrnak köszönhetően felszentelve
az új névtábla, amely Herner
Melinda, fazekas gyönyörű alkotása.
A délután folytatásaként, a
„Mozdulj velünk!” szlogennel
futó, az egész emlékéven átívelő mozgalmunk keretein belül
emlékfutást hirdettünk, amelyen közel 70 ember futott. A
nagy meleg sem tartotta vissza a
mozogni vágyókat, hiszen a 2,5
km-s távot mindenki teljesítette,
sőt sokan több kört is vállaltak.
Az est további részében a Tele-

ráti társaságok főztek. Nehéz
dolga volt a zsűrinek, hiszen
finomabbnál finomabb remekművek kerültek az asztalra.
15.00
órától
Paunochné
Wessenhoffer Erzsébet könyvbemutatójára vártuk a Könyvtárba az érdeklődőket. A töltési
gyökerekkel rendelkező írónő
Bombay kontra Budapest című
regényéről mesélt a megjelenteknek
17.00 órakor került sor “Az én
falum, Császártöltés” címmel
meghírdetett fotó- és rajz pályázat megnyitójára. A pályázatra
érkezett képek a településen
élők szemszögéből mutatják be

Kiváló eredményt elért tanulók díjazása
ház belső udvarán, a Rózsakertben felállított sátor árnyékában
nyáresti dallamokat hallgathattak vendégeink, sült kolbász és
hideg sör társaságában.
Szombaton délelőtt a helyi civil
szervezeteknek köszönhetően
ingyenes kézműves foglalkozás
és ugrálóvárak várták a gyerekeket és a felnőtteket. 11.00
órától a Ligetben, a Falusi Olimpia játékos vetélkedője és az azt
követő habparty gondoskodott
a felhőtlen szórakozásról. Itt
szeretnénk megköszönni a Császártöltési Önkéntes Tűzoltók
segítségét, hiszen nélkülük nem
valósulhatott volna meg ez a
nagyszerű program.
Közben készültek a finom ételek, amelyeket a jelentkező ba-

kis falunkat. Igazi gyöngyszemek is akadnak a munkák közt.
18.00 órától vette kezdetét a díjkiosztó, ahol Takácsné Stalter
Judit polgármester asszony, Hidasné Márin Magdolna, a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány elnöke és Dóráné Heibl
Anikó, a Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány elnöke
együtt adta át a jó tanulmányi
eredményt elért középiskolás és
főiskolás, illetve egyetemista diákok részére a jutalmakat, amelyeket a Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány és a
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány ajánlott fel. Ezt követte a Falusi Olimpia és a főzőverseny eredményhirdetésére.
A helyi borverseny eredménye-

it, Lakner László távollétében,
Takácsné Stalter Judit polgármester asszony hirdette ki és
adta át az okleveleket. Ezután,
a hagyományokat követve, a
borászok meglocsolták díjnyertes boraikkal a Táncoló sváb
szobrát, így biztosítva a jövő
év jó termését.. Az est további
része a felhőtlen szórakozásé
volt, amelyhez az alaphangulatot a „Dívák a színpadon”adta
meg. Dorogi Barbara, Sári Évi
és Ladinek Judit előadásában
örökzöld dallamok csendültek
fel. A műsor után a vaskúti Bohémek „húzták a talpalávaló”
egészen hajnalig, a táncoslábú
vendégek nagy örömére.
Vasárnap délután ünnepélyes
kemence átadóval folytatódott
a program, ahol átadásra került
a falu kemencéje, stílusosan egy
közös sütéssel, majd ezután a
gyerekeket Pintácsi Viki műsora várta a Sportcsarnokban.
A kedves daloknak és a közös
szereplésnek köszönhetően felejthetetlen élménnyekkel zárult
a háromnapos rendezvénysorozatunk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
ünnepségsorozatunkra ellátogatott hozzánk partnertelepülésünk, Deggenhauserthal polgármestere, Fabian Meschenmoser
és kísérete is, akik minden
programunkon örömmel részt
vettek.
Szeretnénk megköszönni a
rendezvény ideje alatt nyújtott önzetlen segítséget minden támogatónknak és a civil
szervezeteinknek: a Csengőszó
Császártöltési Iskolai Alapítványnak, a Falatkák Óvodai
Alapítványnak, a Császártöltés
Fejlődéséért Közalapítványnak,
az Agape Team Missziós Csoport Alapítványnak.
A színvonalas programokat és
az ünnepségsorozat megvalósítását a „Helyi identitás és kohézió erősítése “(TOP-5.3.1.-16)
elnevezésű pályázatban elnyert
összegnek köszönhetjük.
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HÍRMONDÓ

Emlékfutás Császártöltés
alapításának 275.
évfordulójára

Albert Ferenc kezdeményezésére „Mozdulj velünk!” elnevezéssel emlékfutást szerveztünk
a Falualapítók Ünnepén a régi
Fűrészteleptől a Parkerdőig. A

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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2,5 km-es távot gyalogolva is
meg lehetett tenni. A bátrabbak
több kört is futottak. A rendezvény nagyon sikeres volt, hiszen 67 fő teljesítette a távot.

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

Falusi Olimpia
Ismét nagyon sikeres volt a
már hagyományossá vált Falusi Olimpia és az azt követő
habparty. Köszönet a hibátlan

szervezésért és a jó hangulatért
Hidasné Márin Magdolnának,
Sebestyénné Márin Annának és
Füleki Antalnak.
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HÍRMONDÓ

Horgásztábor

Baba-Mama Klub
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Falualapítók Ünnepe 2019.
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