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Császártöltés község közéleti lapja

Jubiláló házaspárok

Szeretettel várjuk Császártöltés lakosságát az adventi gyertyagyújtásokra 
november 30-án, december 8-án, december 15-én és december 22-én

16.00 órakor az iskola előtt felállított adventi koszorúhoz.

Szívből gratulálunk a jubiláns házaspároknak! Még sok szép együtt
töltött évet kívánunk jó egészségben, szeretetben!
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Tisztelt Császártöltésiek!Császártöltési Finomságok c. szakácskönyv bemutatója
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Emlékezünk és tisztelgünk az 
őseink előtt. Azonban, ha bele-
gondolunk, mindennap emléke-
zünk és tisztelgünk előttük, hi-
szen egész életünkben, minden 
mozdulatunkban, mosolyunk-
ban, gondolkodásunk meneté-
ben, teljes lényünkben ott van-
nak elődeink. Valaki egyszer azt 
mondta nekem, a múlttal nem 
kell foglalkozni, mert akkor a 
jelenre nem jut időnk. Én nem 
így gondolom. A múlt az alap, 
erre tudjuk építeni a jelenünket. 

A múlt olyan, mint a fa gyökér-
zete, ha erős a gyökérzet, a fa 
is naggyá és erőssé növekszik, 
s a legnagyobb szélvihar sem 
döntheti ki. Ha gyönge a gyö-
kérzete, a legkisebb szellő föld-
re teperi és elpusztul, semmi 
sem marad belőle. Ha ismerjük 
történelmünket, ha megtartjuk 
az őseinktől örökölt szokásokat, 
hagyományokat, akkor nem ve-
szünk el a világban, erősek ma-
radunk, nem jöhet semmi, ami 
elpusztít bennünket. Megmara-
dunk. Amikor a határban járok, 
eszembe jut, amikor a szüleim-
mel a szőlőbe jártam, eszembe 

jutnak a mozdulatok, amiket 
tőlük tanultam és hiszem annak 
idején nekik is eszükbe jutott 
az, amikor ők tanulták a szüle-
iktől hogyan műveljék a szőlőt, 
a kerteket. S ez olyan, mint a 
láncszemek, erősen összefonód-
nak s végigérnek nemzedékről, 
nemzedékre. 
A tudás, a tapasztalat mindnyá-
junk útravalója, ezáltal erős az a 
kötelék, amely megtart bennün-
ket. Megtartjuk a szokásainkat, 
átéljük a hagyományainkat, 

ettől leszünk erősek és így tud-
juk továbbvinni az örökséget. 
Ezáltal élnek bennünk szüleink, 
nagyszüleink, elődeink, hogy ne 
fújjon el bennünket a szél, mint 
a fát, melynek nincs gyökere, s 
így megtartó ereje sem. 
Maradjon meg Császártöltés 
népe, magyarok, felvidéki ma-
gyarok, svábok még sok évszá-
zadon keresztül összetartásban, 
békességben. S mindnyájan 
őrizzük megörökölt hagyomá-
nyainkat, szokásainkat, mert ez 
teszi gazdaggá falunkat.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Ez úton szeretnénk megkö-
szönni a Nap LM Kft-nek, 
Lakner Zoltánnak és Molnár 
Csabának a rendelői váróterem 
klimatizálását, melyet térítés-

mentesen, saját felajánlásból 
valósítottak meg. Köszönettel 
a falu lakói nevében: Takácsné 
Stalter Judit és Dr. Rígler Kál-
mán

A Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége „Bács-
Kiskun Megyei Németségért“ díját Hómann Antalné Liska Márta 
vehette át a november 17-én Császártöltésen rendezett ünnepségen

Ambrus Györgyné és Márin József köszöntése az Idősek Napján

December 8-án az Adventi gyertyagyújtás után
a Tűzzsonglőrök műsora lesz látható az iskola előtt.

December 15-én az Adventi gyertyagyújtás utána különleges 
Fényfestés produkció az iskola belső udvarán
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többször mondták:”ne szaladj a rúd 
előtt!” Most öreg fejjel, ha vissza-
gondolok ezekre a sértésekre, mert 
akkor annak éreztem, csak most lett 

előttem világos, miért tettem ezt ak-
kor úgy éreztem, örömömet ki kell 
fejezni, hogy én ezt már olvastam, 
vagy hallottam valahol, de semmi 
esetre sem azért, hogy dicsekedjek 
vele. Úgy vagyok ezzel most is. 
Ha valami szép könyvet olvasok, 
alig várom, hogy elmondhassam 
valakinek, aki szintén értékeli ezt. 
Sajnos, az én barátnőim, vagy túl 
magasnak tartják a mércét, hogy 
elmélyedjenek a dolgok mély mon-
danivalójában, vagy a szemük-lá-
tásuk nem engedi meg. Így hát, 
rászorulok a saját társaságomra, a 
2000 évvel ezelőtt élő Senecára és 
a sok szép könyvre. Kérem Istent, 
ha lehetséges, még egy kis ideig ne 
vegye el a látásomat. Ha lehetne al-
kudozni, azt mondanám: Istenem, 
inkább eltűröm a fájdalmakat zok-
szó nélkül,de adj világosságot és 

add, hogy ne csak a szemem lássa 
a világosságot, hanem a lelkem is. 
Add, hogy agyam tiszta maradjon, 
mert elborult aggyal nem tudom, 

hogyan tudnálak dicsőíteni. Bármit 
mérsz is rám Istenem, mindenkor 
dicsőítelek.
Téged viszont nagyon szeretlek!

Nagyanyád

Levelét azzal fejezi be, hogy 
nagyon szeret. Így volt tudom, 
de kilenc esztendeje odaátról 
tovább vigyáz rám gondoskodó 
szeretettel és imádkozik soka-
kért. 
Kedves testvérek! A nagyszülők 
szeretete a síron túl is megsimo-
gat minden szerető unokát. Kí-
vánom, hogy ezt a simogatást 
mindig mindenki érezze.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
a 2019. október 13-ai önkormányzati képviselő és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások eredményéről

A nagyszülők szeretete soha meg nem szűnő szeretet

Veszélyes hulladékok begyűjtése Közmeghallgatások időpontja

EGYHÁZI HÍREK

Magyarország Köztársasági 
Elnöke a helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármeste-
rek általános választását 2019. 
október 13. napjára tűzte ki a 
308/2019. (VII.26.) számú hatá-
rozatában, ami a jogszabályok-
nak megfelelően rendben le is 
zajlott településünkön.
Önkormányzati választás:
Császártöltésen a polgármes-
ter-jelöltséghez a választópol-
gárok 3%-ának jelölésére, azaz 
59 db jelölésre, a képviselő-je-
löltséghez a választópolgárok 
1%-ának jelölésére, azaz 20 db 
jelölésre volt szükség. A jogsza-
bályban meghatározott határ-
időig 2 polgármester-jelölt és 13 
képviselő-jelölt vetette magát 
nyilvántartásba. Császártölté-
sen a polgármester mellett 6 
képviselőjelöltre lehetett vok-
solni.
A választás napján a névjegy-
zékben szereplő választópolgá-
rok száma: 1939 fő, szavazóként 
megjelent választópolgárok 
száma: 1292 fő, a részvételi 
arány: 66,6 %
Érvényes szavazólapok száma:
- polgármester-választás: 1278 
db
- települési önkormányzati kép-
viselő-választás: 1270 db
Érvénytelen szavazólapok szá-
ma: 

- polgármester-választás: 14 db
- települési önkormányzati kép-
viselő-választás: 22 db
Nemzetiségi önkormányzati 
választás:
A települési német nemzetisé-
gi önkormányzati képviselők 
választásán a település egy vá-
lasztókerületet alkotott. 
A megválasztható települési 
német nemzetiségi önkormány-
zati képviselők száma Császár-
töltésen 5 fő. A választáson 
választó az volt, aki a német 
nemzetiségi névjegyzékben 
szerepelt. 
Császártöltésen a német nem-
zetiségi képviselő-jelöltséghez 
26 db jelölés megszerzésére 
volt szükség, a jogszabályban 
meghatározott határidőig 5 fő 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselő-jelölt vetette magát 
nyilvántartásba a Német Ön-
kormányzatok Bács-Kiskun 
Megyei Szövetsége jelölésében. 
A választás napján a nemzeti-
ségi névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma: 540 fő, 
a szavazóként megjelent válasz-
tópolgárok száma: 456 fő, az ér-
vénytelen szavazólapok száma 
21 db volt.
A részvételi arány: 84,4 %. Érvé-
nyes szavazólapok száma: 431 
db. Érvénytelen szavazólapok 
száma: 21 db

A házhoz menő lomtalanítás 
során a szolgáltató a veszélyes 
hulladékok elszállítását nem 
biztosítja, ezért a korábbi évek-
hez hasonlóan az önkormány-
zat 2019. évben is vállalja ezen 
hulladékok összegyűjtésének 
megszervezését és elszállítta-
tását. Veszélyes hulladéknak 
minősülnek: elemek, akkumulá-
torok, 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. Felhívjuk 
a lakosság figyelmét, hogy a ve-
szélyes hulladékokat egyénileg 
kell beszállítani 2018. december 
2-5. között 700 – 1500 óráig, va-
lamint december 6-án 700 – 1200 
óráig az az önkormányzat kar-
bantartó műhelyének udvarába 
(Kossuth L. u. 164.).

Értesítjük a község lakosságát, 
hogy Császártöltés Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete soron következő köz-
meghallgatását 2019. november 
28. napján 17.00 órakor, a Csá-

szártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat testülete 2019. 
évi közmeghallgatását 2019. 
november 28. napján 15.00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hiva-
tal tanácskozó termében tartja.

Polgármester-választás eredményei:

Települési önkormányzati képviselő-választás eredményei:

Települési német nemzetiségi önkormányzati
képviselő-választás eredményei:

Papnövendék voltam, Nagy-
anyám rendszeresen levelet írt 
nekem. Ő zongorát és éneket 
tanított, nyugdíjasként is ottho-
nában hátrányos élethelyzetben 
élő gyerekeknek. Szerette az 
embereket. Énekkart vezetett. 
Kántort helyettesített. S nagyon 
sokat olvasott, amit azután szí-
vesen osztott meg érdeklődő 
emberekkel. Szeretettel osztom 
meg nekem írt levelét a kedves 
olvasókkal így, ilyen tájban, 
amikor időseinket köszöntjük. 
Szeressük őket nagyon, amed-
dig közöttünk vannak.

Kedves Unokám!
Az utóbbi időben sűrűbben jössz 
haza, többször beszélgetünk érde-
kes témákról, türelmesen meghall-
gatod az én elmélkedéseimet, amik 
lehet, hogy olykor nem is helyesek, 
azért kérlek javíts ki, ha gondol-
kodásomban néha eltérek a helyes 
útról. Most, mikor kezembe került 
egy régi Seneca fordításom, újra 
elgondolkodtam azon a mondáson, 
hogy semmi nem a miénk, csak az 
idő. Érdekes, hogy éppen az, amit 

nem hajthatunk vissza, kellene, 
hogy a legfontosabb legyen a szá-
munkra, milyen kevéssé érdekel 
bennünket. Ha többre becsülnénk, 
nem fecsérelnénk el ezt a drága Is-
ten adományát, felesleges dolgokra, 
ha értékelni tudnánk minden na-
pot, minden órát, minden percet 
a nap elmúltával, sokkal nyugod-
tabban aludnánk el. Ha teljesen 
istenre tudnánk bízni magunkat, 
mennyi kellemetlenséget tudnánk 
elkerülni. Fontos-e az, hogy ki mit 

mondott rólunk? Ismerd meg ön-
magadat! Milyen könnyű ezt mon-
dani, de milyen kevesen igyekeznek 
megérteni ezt. Sokkal könnyebb a 
másikat megérteni – legalábbis azt 
megértésnek veszik, ha tanácsokat 
osztogatnak. Ha jó tanács, akkor 
szívesen elfogadjuk, de sajnos min-
denki olyan tanácsokat osztogat, 
amihez ért.
Sokszor mondják, hogy a Bibliát 
minden nap kell olvasnunk és ak-
kor megleljük lelki nyugalmunkat. 
Szerintem először meg kell ismer-
nünk önmagunkat és szilárdan 
elhatározni, milyen úton akarunk 
haladni. Itt van a filozófia és a teo-
lógia összefüggése. Ez magyarázza 
meg, miért tanulnak a szeminá-
riumban filozófiát. Ez egy lépést 
jelent a Szentírás megértéséhez. 
Sokan ismerik Jézus tanítását, de 
tanácsait nem tartják be, mert azt 
a szentek privilégiumának tartják. 
Egyes esetekben valóban így van, 
például Kis Szent Teréz, aki fiata-
lon meghalt és már addig minden 
filozófiai ismeret nélkül, belső su-
gallatra, csodálatos imákat írt. Ez 
azonban kivételes eset. Más, nehéz 

munkával – igyekezettel jutott el 
sok dolog megértéséig. Itt Szent 
Ágostonra gondolok, aki „Vallomá-
sai”- ban leírja, hogy szinte lépés-
ről lépésre vezette Isten a szentté 
nevelés útjára.
Gyerekkoromban sokszor mondta 
apukám: „Ezt a gyereket nem le-
het tanítani, mindent jobban akar 
tudni.”Nem értette meg, hogy én 
csak vitatkozni szerettem volna, 
nem tudtam a tényeket, csak úgy 
egyszerűen elfogadni. Tanáraim is 

A jelölt neve Jelölő 
szervezet

Érvényes 
szavazatok 

száma 
jelöltenként (db)

Érvényes 
szavazatok 

aránya 
jelöltenként (%)

1. Takácsné Stalter Judit független 868 67,92
2. Judák Heléna független 410 32,08

A képviselőjelölt neve, a jelölő 
szervezet

Jelölő 
szervezet

Érvényes 
szavazatok 

száma 
jelöltenként (db)

Érvényes 
szavazatok 

aránya 
jelöltenként (%)

1. dr. Rigler Kálmán független 886 69,76
2. Stadlerné Csányi Éva független 885 69,68
3. Lovasi Gábor független 839 66,06
4. Oláh József független 762 60,00
5. Andocsné Lei Mónika független 743 58,50
6. Hóman Istvánné független 642 50,55
7. Vörös Györgyné független 423 33,30
8. Greksa Tivadarné független 389 30,62
9. Májer István független 369 29,05
10. Tordy Ede független 347 27,48
11. Jeges Kinga független 307 24,17
12. Gyurákovics József független 294 23,14
13. Ámann József független 151 11,88

Jelölt neve Jelölő szervezet

Érvényes 
szavazatok 

száma 
jelöltenként 

(db)

Érvényes 
szavazatok 

aránya 
jelöltenként (%)

Schuszterné
Bárth Éva

Német Önkormányza-
tok Bács-Kiskun Megyei 

Szövetsége
400 92,80

Manhalterné Szeitz 
Orsolya

Német Önkormányza-
tok Bács-Kiskun Megyei 

Szövetsége
380 88,16

Albert Ferenc
Német Önkormányza-

tok Bács-Kiskun Megyei 
Szövetsége

371 86,07

Ledniczkyné Vikker 
Viktória

Német Önkormányza-
tok Bács-Kiskun Megyei 

Szövetsége
363 84,22

Györgyéné
Geiger Angéla

Német Önkormányza-
tok Bács-Kiskun Megyei 

Szövetsége
356 82,59

www.csaszartoltesiek.hu
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Márton napi óvodai ünnepsé-
günk több éves múltra tekint 
vissza. Az egyre népszerűbbé 
vált népszokás felelevenítése 
napjainkra már községi szintű 
rendezvénnyé nőtte ki magát. Az 
idei évben, november 8-án ele-
venítettük fel ezt a hagyományt, 
ahol ismét nagyon sokan meg-
tiszteltek bennünket jelenlétük-
kel. Márton Püspök legendájára 
közösen emlékeztünk: óvodá-
sok, iskolások, pedagógusok, 
szülők, nagyszülők, ismerősök 

és minden meghívott vendég. 
A nagycsoportos óvodások és 
a 3. osztályos tanulók hetek óta 
készülve, egy közös műsorral 
kedveskedtek a Márton napi 
ünnepség résztvevőinek a temp-
lomban. Mi, nagycsoportosok 
elmondtuk verses formában a 
Márton nap legendáját, ame-
lyet néhány rigmussal, időjósló 
mondókákkal, német verssel 
színesítettünk. Az iskolásokkal 
közösen énekeltünk, amely ün-
nepi, meghitt hangulatot vará-
zsolt. A 3. osztályt osztályfőnö-
kük, Gatterné Haszilló Gyöngyi 
tanárnő készítette fel. Nagyidai 
Zsolt plébános úr Márton törté-
netéről mesélt, majd megáldotta 
a gyerekek lampionjait. A temp-
lomtól a Teleházig a sötétben vi-
lágító lámpásokkal vonultunk, 
az ovisok nagy örömére. Köz-
ben közösen énekeltünk Szent 
Mártonról magyarul és németül. 
A Teleház előtt már terített asz-
talok vártak bennünket: finom 
libazsíros kenyér volt lilahagy-

mával, meleg gyümölcsös teá-
val, linzerrel, mézeskaláccsal, 
„lúdláb”süteménnyel. A felnőt-
tek forralt bort is fogyaszthattak.
Nemcsak a gyerekek készültek 
hetek óta, hanem a felnőttek is. 
Az óvodás szülők, nagyszülők 
felajánlották a hozzávalókat és 
a kenyérkenésnél, hagymapu-
colásnál, tea-és forralt bor főzé-
sénél is szorgoskodtak. A nagy-
csoportos anyukák, nagymamák 
lelkesen sütöttek különböző 
linzereket, libaformájú mézeska-

lácsokat. A nagycsoportos apu-
kák a pakolásnál segédkeztek. A 
„lúdláb” süteményeket a „Töltési 
Konyhatündérek” ajánlották fel. 
Ezt az ünnepséget évek óta a 
„Falatkák” Óvodai Alapítvány 
finanszírozza és a nagycsopor-
tosok szervezik, a befolyt összeg 
egy részéből kirándulni viszik 
tavasszal a gyerekeket, a többi 
pénzből játékokat vásárolnak és 
még bábszínházra is jut belőle.
 Köszönetet szeretnénk mondani 
a sok munkáért és felajánláso-
kért. Ez az est nem sikerült vol-
na, ha nincs az a sok-sok lelkes 
ember, akik összefogtak a közös 
célért. Köszönjük a felajánlásokat 
az Önkormányzatnak, a „Töltési 
Konyhatündéreknek”, az óvo-
dás szülőknek, az óvoda dolgo-
zóinak, az alapítvány tagjainak, 
az Önkormányzat és a Teleház 
dolgozóinak és természetesen a 
résztvevő vendégeknek. 

Bujdosóné Csontos Erika és 
Winter Józsefné  

óvodapedagógusok 

Mézkóstoló, mézes reggeli, 
beszélgetés helyi méhészek-
kel. Minden kisgyerek ajándék 

mézeskalácsot és mézmintát 
kapott. Köszönjük Jutka néni, 
Zsolti bácsi!

2019. október 25-én került sor 
iskolánkban a Szünetkezdő já-
tékos délután c. rendezvényre. 
Diákönkormányzatunk izgal-
mas csapatversenyt hirdetett 
az osztályok között, majd kö-
vetkezett a tökfaragás, a jel-
mezesek felvonulása, végül az 
eredményhirdetés. A zsűri Mol-
nár Máté 6. osztályos tanuló 
fogszabályozós alkotását találta 

a legeredetibbnek. Nyolcadiko-
saink és szüleik finomabbnál 
finomabb csemegékkel vártak 
minden látogatót a büfében. 
Köszönjük mindazok munká-
ját, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy diákjainknak egy hangu-
latos délutánban volt részük.

Pittenauer Rita
diákönkormányzatot

segítő tanár

2019. szeptember 13-án 12 isko-
la részvételével megrendezett 
eseményen immáron 3. alka-
lommal 22 tanuló képviselte 
a Bánátisokat. Színes, igényes 
programokkal és ínycsiklandó 
falatokkal vártak bennünket a 
szervezők.
Az „olimpiai láng” meggyújtá-
sa és a hivatalos megnyitó után 
számos területen mérkőzhettek 
meg diákjaink. Az egész napos 
program sok kihívást tartoga-
tott, azonban mindenki dereka-

san helyt állt. Kreatív építőver-
seny és Tor-túra kategóriákban 
különösen sikeresen szerepel-
tünk, sőt összesítésben is előke-
lő helyen végzett iskolánk.
Kellemesen elfáradva, tapasz-
talatokkal, élményekkel gazda-
godva tértünk haza.
Köszönjük községünk önkor-
mányzatának, hogy lebonyolí-
totta utaztatásunkat.

Pittenauer Rita
DÖK segítő tanár

Iskolánk ismét nagysikerű elő-
adással ajándékozta meg tanu-
lóit Figura Ede jóvoltából. Az 
alsósok „A színes feketerigó”, a 
felsősök a „Már néha gondolok 

a szerelemre” című történetet 
tekinthették meg. A műsor min-
den gyermeknek vidámságot 
hozott az életébe.

Barabás Józsefné pedagógus

Iskolánk 7. osztályos tanulói 
látványos műsorral emlékeztek 
meg az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeiről. A 
műsort összeállította és betaní-
totta osztályfőnökük, Barabás-

né Baranyai Hajnalka. A hango-
sításban közreműködött Füleki 
Antal tanár úr.

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

November 14-én került meg-
rendezésre a 7. 8. osztályos ta-
nulók és szüleik részére a rend-
hagyó pályaválasztási szülői 
értekezlet. 16.00 órától Szaba-
diné Viszmeg Erzsébet tartott 
tájékoztatást pályaválasztás 
témában, majd 17.00 órától a 
környék középiskoláinak kép-
viselői mutatták be intézménye-

iket az érdeklődőknek. Minden 
kérdésére válaszoltak ezzel is 
segítve a gyerekek iskolaválasz-
tását. 
Reméljük, hogy mindenki meg-
találja azt az iskolát, ami érdek-
lődésének és képességeinek a 
legmegfelelőbb.

Andocsné Lei Mónika
igazgató

2019. október 10-én pályaori-
entációs napon vehettek részt 
iskolánk tanulói. Fontosnak 
tartjuk, hogy a pályaorientáci-
ós tevékenység ne korlátozód-
jon csak a 7-8. évfolyamra, ha-
nem minden életkorban annak 
megfelelő formában készítse 
fel a tanulókat a felnőtt életre, 
továbbtanulásra, életpályájuk 
megtervezésére. Célul tűztük 
ki a szakmákkal való mélyebb 
megismerést. Egy jó hangulatú 
délelőtt keretében kaptak íze-
lítőt a gyerkőcök a választható 
foglalkozásokról, szakmákról. 
Alsó tagozaton főleg a helyi 
üzemekkel, vállalkozásokkal, 
intézményben dolgozók mun-
kájával ismerkedhettek meg a 
diákok. Arra törekedtünk, hogy 
a falunkra jellemző, általánosan 
ismert munkalehetőséget (ke-
reskedelem, oktatás, szolgál-
tatások) egyaránt bemutassuk 

gyermekeink számára. A har-
madik osztály gyárlátogatáson 
vett részt Fajszon, ahol a Suzuki 
alkatrészek gyártásával ismer-
kedhettek meg. 
1-2,5-6. osztály a Dobosi Asz-
talos üzem és a Stadler Kft-be 
látogatott el. 
A legnagyobbak pedig a kör-
nyező városban lévő intéz-
ményeket, gyárakat - AXIÁL, 
FOODY Kft., Kórház - látogat-
ták meg. A nyolcadik osztály 
Baján a kormányhivatal által 
szervezett pályaválasztási kiál-
lításon vett részt, ahol megis-
merkedhettek a munkaerőpiac 
igényeivel, a bemutatók során 
belekóstolhattak a szakmák vi-
lágába. Az élményekben gaz-
dag napot nagyon hasznosnak 
találtuk, és a jövőben is szeret-
nénk megtartani.

Angeliné Kismók Melinda
pedagógus
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Lampionos ünnepség 
Császártöltésen

Országos Mézes Nap
a császártöltési oviban

Szünetkezdő
játékos délután

Diákönkormányzati 
Olimpiai Játékok 

Vaskúton

Figura Ede műsora

Október 23. Ünnepi 
megemlékezés

Iskolaválasztás előtt

Pályaorientációs nap
az iskolában

November 30. szombat Adventi Családi Nap. A rendezvény 
zárása 16.00 órakor az iskola előtt, ahol az első adventi 

gyertyát gyújtjuk meg.
December 22. vasárnap 16.00 órakor az adventi koszorú 
negyedik gyertyáját gyújtjuk meg, majd ezt követi 16.30 

órakor a Mindenki Karácsonya a Sportcsarnokban.
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Ismét találkozót tartottunk a 
Baba-mama klub keretében a 
könyvtárban. Téma az egész-
séges csecsemő és kisgyermek 
mozgásfejlődése volt. A könyv-
tár egy ideális hely erre a célra, 
mind a babák, mind az édes-

anyák részére, mert nagyon jól 
érzik magukat ebben a környe-
zetben. Egy vidám, meghitt dél-
utánt tartottunk beszélgetéssel, 
játékkal.

Wicker Jánosné
védőnő

Amikor az Otthon előtt az ősz 
vidám hírnökei, a csodás lila 
krizantém bokrok hullámoz-
nak, tudomásul vesszük, vége 
a nyárnak. Ősz van. Ez az idő-
szak nem kell, hogy szomo-
rú legyen, teszünk érte, hogy 
megteljen élettel. Nem is akár-
hogy. Kihasználva a jó időt, az 
igazi „vénasszonyok nyarát”, 
ezt az új évszakot egy remek 
bográcsozással kezdtük. 60 
vendégnek készült fantasztikus 
marhapörkölt. A mulatság ap-
ropója az volt, hogy szerettük 
volna megköszönni az ének-
karnak, hogy gyakran visz-
szatérnek hozzánk, mindig új 
nótákkal, vidáman és lelkesen. 
Most sem maradt el a műsor. 

Sváb, és magyar dalok csendül-
tek fel, de kívánságunkra akár 
egy-egy kedvenc nótánkat is 
elénekelte a kórus. 
Amíg Varga Kálmán a bogrács-
ra ügyelt, az énekkar bennün-
ket szórakoztatott. Az estét egy 
kis borral, és rétessel koronáz-
tuk meg, majd vacsora után 
folytatódott a közös dalolás a 
Fuchs kórussal. 
Remélem, még sok ilyen vidám 
estét tölthetünk együtt. Köszö-
nöm a kórusnak, kollégáimnak, 
és az önkormányzatnak, hogy 
ezek a remek programok meg-
valósulhatnak. 

Flaisz Emőke
intézményvezető

Az Országos Könyvtári Napok 
után ismét több jó programnak 
adott helyet Könyvtárunk.
Figura Ede hozott zenés, szó-
rakoztató műsort az ovisoknak 
és az iskolásoknak. A napkö-
zisek pedig a Bogárréti mesés 

előadásnak örülhettek, ahol élő 
bogarakat is simogathattak, kö-
szönet érte Sasvári Zoltánnak 
és feleségének Dr. Borbíró Ka-
talinnak.
A Baba-Mama Klub összejöve-
tele is vidám hangulatban zaj-
lott.
Tóth Péter Lóránt, versvándor 

„lélek vagyok, élni szeretnék!” 
címmel Radnóti Miklós utolsó 
hónapjainak a krónikáját hozta 
el a nyolcadikosoknak, méltóan 
megemlékezve nagy költőnk 
születésének 110. és halálának 
75. évfordulójáról.

November 24-én 14.30 órakor 
„Emlékezz Ránk! … azokra, 
akik „egy kis munkán” vol-
tunk a Szovjetunióban” címmel 
Györke Erzsébet és Makra Mó-
nika kutatók előadására került 
sor.

Taner Gabriella
könyvtárosAz Országos Könyvtári Napok 

a Császártöltési Könyvtárban 
2019. október 1-jén kezdetét vet-
te. „A mese hatalma” címmel 
előadást tartott Majerik András 
Nimród regélő, mesélő és za-
rándok. Regélt a magyar nyelv 
szépségeiről, szavaink erejéről, 
az ékírástól napjainkig. Ősi 
hangszereket megszólaltatva –
sansula, dob, furulya, doromb 
és csörgő - egy időutazáson 
vehették részt a gyerekek har-
madiktól a hatodik osztályig. 
A programsorozat célja, hogy 
népszerűsítsék a gyerekek kö-

rében az olvasás szeretetét. Az 
Országos Könyvtári Napok a 
Császártöltési Könyvtárban ok-
tóber 2-án folytatódott. A hete-
dik és nyolcadik osztályos tanu-
lóknak a Viharvadász Molnár „ 
Storman” Ákos személyesen 
mesélt élményeiről. Rendsze-
resen részt vesz Tornádóvadá-
szatokon az Egyesült Államok-
ban és erről tartotta az előadást 
videó felvételekkel színesítve. 
Az érdeklődő hallgatók utána 
olvashatnak a szupercella.hu 
oldalon.

Taner Gabriella könyvtáros

Ezzel a címmel jelent meg a ha-
gyományos császártöltési sváb 
ételeket felvonultató szakács-
könyv, amelynek bemutatóját 
október 11-én, pénteken egy 
közös vacsora keretein belül 
tartottuk a Sportcsarnokban. 
Schuszter  Istvánné,  a  Német 
Nemzetiségi  Önkormányzat 
elnöke  köszöntötte  az  egybe-
gyűlteket,  majd  átadta  a  szót 
Takácsné  Stalter  Judit  polgár-
mester  asszonynak,  aki  bemu-
tatta a könyv szerzőit. Mesélt 
a könyv keletkezésének körül-
ményeiről, közben a kivetítőn 
keresztül betekintést nyerhettek 
a vendégek a munkafolyama-
tokba.
A szerzők és a hozzájuk csatla-

kozó önkéntesek önzetlen, lel-
kes munkájának köszönhetően 
valósult meg a szakácskönyv. 
A bemutatón fellépett a Fuchs 
Kórus, a Császártöltési Fúvós-
zenekar és a Hajósi Alapító 
Német Nemzetiségi Dalkör és 
a Herflis Fiúk. A műsor után 
bográcsban főzött sonkaleves és 
kemencében sült kelt kalács vár-
ta a vendégeket. Szorgos kezek 
már reggel óta dagasztották, ke-
lesztették, töltötték, formázták 
a finomabbnál finomabb kalá-
csokat. A Töltési Konyhatündé-
rek és önkéntes segítőik ismét 
finom  falatokat  varázsoltak  az 
asztalra.

Rácz Hajnalka Mária 
művelődésszervező

Császártöltésen minden évben, 
november második vasárnap-
ján a helyi önkormányzat meg-
vendégeli a falu nyugdíjasait az 
Idősek Napja alkalmából. Nov-
ember 10-én, vasárnap délután 
2 órakor a Sportcsarnokban a 
nagycsoportos óvodások műso-
rával indult a program, majd a 
2. osztály előadása következett, 
akik  énekkel és tánccal készül-
tek. Ezután a 4. osztályos Gatter 
Kitti következett, aki egy sváb 
verset szavalt. Ezt követően 
Takácsné Stalter Judit polgár-
mester asszony ünnepi köszön-
tőjével folytatódott a délután, 
majd Leirer Menyhértné Margit 
néni érzelmes szavalata csalt 
könnyeket a vendégek szemé-
be Mécs László Májusi legen-
da című versével. A délután 

sztárvendége Kothencz Lajos 
volt. Sokan dúdolták, énekel-
ték vele együtt a jól ismert da-
lokat, slágereket. A műsor után 
finom vacsora várta a vendége-
ket, amelyet az önkormányzat 
dolgozói szolgáltak fel, majd a 
véméndi Sextett zenekar húzta 
a „talpalávalót”.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Baba-mama klub
a könyvtárban

Nyárzáró mulatságKönyvtári hírek

Könyvtári Napok a 
Császártöltési Könyvtárban

Császártöltési Finomságok

Idősek Napja

Majerik András Nimród regélő előadása

Molnár „ Storman” Ákos előadása

Újszülöttek:
Dobosi Dániel, született: 2019. 
08. 26. Kiskunhalas, anyja neve: 
Diósi Bernadett
Szőrös Lilien, született: 2019. 
08. 10.  Kecskemét, anyja neve: 
Schindler Zsuzsanna
Rideg Henrik, született: 2019. 
09. 22.  Kecskemét, anyja neve: 
Kovács Éva
Magyarovics Emma Izabella, 
született: 2019. 10. 09. Kistarcsa, 
anyja neve: Szeitz Csilla
Házasságot kötöttek:
Rottmayer Anikó és Mihalecz 
Zoltán
házasságkötés időpontja: 2019. 
10. 05. 

Szettele Anita és Hopka Zsolt 
házasságkötés időpontja: 2019. 
10. 18. 
Böde Katalin és Székely Zoltán  
házasságkötés időpontja: 2019. 
10. 19. 
Kákonyi Mária és Hardi Tamás
házasságkötés időpontja: 2019. 
10. 26.

Anyakönyvi hírek

Magyarovics Emma Izabella
Rottmayer Anikó és

Mihalecz Zoltán
Böde Katalin és
Székely Zoltán

Rideg Henrik Dobosi Dániel
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2019. november KÉPES HÍREKSPORT

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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Szüreti felvonulás 2019.

A Márton naphoz kapcsoló-
dóan futni hívta a mozogni 
vágyókat Császártöltés Köz-
ség Önkormányzata november 
9-én, szombat délután 15.00 
órára a Teleház elé. A Császár-
töltési Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal közösen szerve-
zett „Libafutamra” közel 90 fő 
regisztrált. A táv 5 km-es volt, 

amelyet futva, gyalogolva vagy 
kerékpárosan is lehetett teljesí-
teni. 
A lelkes csapat Rígler Dorka 
zenés bemelegítője után indult 
neki a távnak, amelyet min-
denki sikeresen teljesített is. A 
befutókat emléklap, meleg tea, 
forralt bor és libazsíros kenyér 
várta a Teleház aulájában.

Libafutam Császártöltésen
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Idősek Napja 2019.


