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Császártöltés község közéleti lapja

Ballagás 2022

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

a településünkre érkező vendégeket a 
FALUALAPÍTÓK ÜNNEPE 2022. augusztus 12-13-14-én

megrendezésre kerülő programjaira.
A részletes program az újságban olvasható.
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Tisztelt Császártöltésiek!Ballagás a Bánátiból 

KÉPES HÍRADÁS
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A régi szép napok emlékére 
Az élet egyikünk számára sem 
egyszerű. Hiába vannak terve-
ink, tudjuk, a valóság bármikor 
áthúzhatja azt. Gondoljunk bele, 
hányszor nem értékeljük a nyu-
galmat, a békességet. Panaszko-
dunk. Keressük a problémákat, 
a konfliktusokat. Azonban a 
saját magunk okozta gondokat 
így-úgy megoldjuk. De meny-
nyire nehezebb, amikor rajtunk 
kívülálló okok miatt szembe-
sülünk a nehézségekkel! Olyan 
helyzetek, amikben váratlanul 
benne vagyunk, belekerülünk 
önhibánkon kívül, és tehetetle-
nül nézzük a történéseket, mert 
édeskeveset tudunk tenni. A há-
ború is ilyen az összes járulékos 
nehézségeivel, az inflációval, az 
energia áremelésekkel, az ener-
giahordozók hiányával. 
Háború van a szomszédságunk-
ban február 24-e óta, és csak re-
ménykedhetünk, nem leszünk 
közvetlen elszenvedői. Azon-
ban megérezzük a mindennapi 
életünkben, a velejáróit seho-
gyan sem kerülhetjük el. Nem 
mondhatjuk, mi Császártöltésen 
ugyan kinek, mit ártottunk, mi 
mindenkit békén hagyunk, min-
ket is engedjenek úgy élni, aho-
gyan megszoktuk, ahogyan sze-
retnénk. De ez nem lehetséges, 
csak akkor, ha újra béke lesz. Mi 
csak annyit tehetünk, hogy re-
ménykedünk, mielőbb üljenek 
le a világ urai és kössék meg a 
békét, mert mi kisemberek szen-
vedünk a nagyok „játékától”. 
Minden napunkban ott van a 
bizonytalanság és a rettegés: mi 
fog történni? Féltjük a családun-
kat, a szeretteinket. Aggódunk 
az életünkért és aggódunk, ho-
gyan fogjuk átvészelni a nehéz-
ségeket. Ki tudjuk e fizetni a 
számlákat, lesz-e elegendő gáz, 
mennyire emelkednek az árak 
a boltokban. Gyermekeinknek 
tudjuk-e biztosítani mindazt, 
amit eddig megadtunk. Két éve 
próbára tett minket a vírus, be-
zárkóztunk, de az életünk ki-
számítható volt. Most lehetetlen 
tervezni.

Az élet mindannyiunk számára 
nehéz. Nem a gyűlölködés ide-
jét kell élnünk, igaz, sohasem azt 
kell élnünk, hanem a törődését, 
azt, hogyan tudunk segíteni ma-
gunkon, és ha van tartalékunk, 
nem csak pénzre gondolok, 
akkor hogyan tudunk másokat 
felkarolni. Az Önkormányzat is 
keresi a megoldásokat a felada-
taira: hogyan tudja működtetni 
intézményeit, hogyan tudja a 
falu működését biztosítani. 
A nehézségek sokszor kifor-
dítják az ember jellemét, tud-
juk, nem lehet sokáig sérülések 
nélkül élni, mégis pont ebben 
a legnehezebb helyzetben kell 
legjobban megőriznünk hig-
gadtságunkat és embersé-
günket. Ne a körülmények 
befolyásolják jellemünket. A 
jellemünkkel, a tartásunkkal je-
lezzük, hogyan fogadjuk a kö-
rülményeket.
2022. augusztus 12-én, pénte-
ken 17.00 órakor átadjuk azt a 
kiállítást, ahol bemutatjuk érté-
keinket, mindazt, amit elődeink 
évszázadok alatt létre hoztak, 
megőriztek Császártöltésen, és 
mindazt a kulturális, eszmei és 
épített örökséget, amivel a je-
lenkorban mi magunk járultunk 
hozzá a falu gyarapodásához. 
A ház szépen felújítva, a kiál-
lítás gondosan berendezve és 
mikor végig tekintünk mind-
ezeken, gondolatainkból nem 
tudjuk elűzni a körülöttünk zaj-
ló háborút és kihatásait. Vajon 
megmarad életünk úgy, ahogy 
eddig éltük? Megmaradnak 
emlékeink? Vagy minden átala-
kul, megváltozik és maradnak 
a nehézségek? A kiállítás meg-
nyitásán közös imával kérjük a 
Mindenhatót, segítse a béke mi-

Bányai Gábor országgyűlési képviselő is részt vett a 
II. Sváb Ételek Fesztiválján 2022. június 11-én

A II. Sváb Sarok találkozón, Nemesnádudvaron, a négy település 
polgármestere is részt vett

Pedagógusnap alkalmából Takácsné Stalter Judit polgármester 
köszöntötte a község pedagógusait

Pedagógusnap alkalmából Takácsné Stalter Judit polgármester 
köszöntötte a község pedagógusait
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Egy május végi péntek délután 
a szokottnál is nagyobb nyüzs-
gés volt az óvoda udvarán. 5 óra 
körül már megteltek az árnyé-
kos helyek. Szülők, nagyszülők, 
testvérek beszélgettek a hársfák 
alatt. A nagycsoportos gyerekek 
izgatottan várták a kezdést. Ők 
voltak, akik eddig nem nagyon 
jutottak szereplési lehetőséghez 
a sok zárás miatt, így különösen 
újszerű élményre számítottak.

A kislányok, dajka néni, óvó 
nénik kékfestő szoknyában, fe-
hér blúzban, a kisfiúk a klasszi-
kus fehér ing felett népviseleti 
mellényben álltak fel az évzáró 
műsorhoz. Az óvoda udvara 
üde hátteret biztosított a táncok-
hoz, dalokhoz. Az édesanyák 
köszöntése után a ballagó rész 
következett tarisznyával, vers-
sel, magyar és német búcsúzó 
zenével. A mosolyok mellett 

előkerültek a zsebkendők is, 
hogy felitassák a meghatottság 
könnyeit. 21 kisgyermek szept-
embertől már az iskolában kezdi 
meg tanulmányait. Zárásként a 

Császártöltési Süteménysütők 
által készített finomságok koro-
názták meg a programot. 

Herner Melinda
óvodapedagógus

HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

A plébániaközösségÚj szivattyú 
Császártöltésen

Nagycsoportosok búcsúztatása

EGYHÁZI HÍREK

Az Egyház legkisebb, önálló 
sejtje a plébánia. Ezt a közös-
séget a lelkipásztor és a hívek 
alkotják. Nagy általánosságban 
az úgynevezett világi, egyház-
megyés papok ezen közösségek 
vezetői. Ezek vagy plébánosok, 
vagy kormányzók. Vezethet 
egy plébániát diakónus is, de 
csakis felszentelt személy lehet 
a plébánia élén. Életemben volt 
rá példa, hogy oldallagosan 
elláttam másik plébániát is, 
akinek az élén egy teológiát 

végzett női személy volt. Akkor 
ez nálunk nagy újdonságnak 
számított, de ma már tudom, 
hogy helytelen döntés volt, a 
CIC, Egyházi Törvénykönyv 
nem teszi ezt lehetővé. Vannak 
plébániák, ahol segédlelkészek, 
káplánok is működnek, vagy 
szerzetesek is élnek a plébánia 
területén. Olykor a szerzetesek 
is átvesznek egy-egy plébániát 
a lelki vezetés céljából. Különö-
sen ott, ahol nagy a paphiány. 
Persze csak azok a szerzetesek, 
akik karizmájából ez világosan 
következik, a hívek közvetlen 
lelki gondozása. 

Ezt nem vállalhatják például 
a karthauziak, hiszen életfor-
májuk a teljes szemlélődés, a 
csend, a magány, a szótlanság. 
Nem is sokan vannak a világon, 
kétszáz fő alatt. A róluk készült 
filmet mindenkinek ajánlom: 
„Die grosse Stille”. „A nagy 
csend.” 
A plébániaközösségek nagy ki-
hívás előtt állnak. A kérdések 
egész sora merül fel a változá-
sok kapcsán. Már az is kérdés, 
hogy meddig lesz egy közös-

ségnek lelkipásztora, az is, 
hogy meddig fenntartható egy 
monumentális épület, temp-
lom és mások az egyház tulaj-
donában, amikor drasztikusan 
megcsappan a hívek száma. A 
valóságban azt lehet hallani, ta-
pasztaltam egyes kollégák val-
lomása alapján, hogy a diaszpó-
rában, szórványban élő hívek 
sokkal aktívabbak, összetartób-
bak és áldozatosabbak, mint 
azok, akik még hátradőlhetnek 
és választhatnak a napi néhány 
szentmise közül.
Az Úr olykor a sziklákból is te-
remt magának hívőket. S ezért 

mindig érvényes a bibliai idé-
zet, miszerint nem kell félnie a 
kicsiny nyájnak sem. 
A közösségeinkkel kapcso-
latban sok mindent el lehetne 
mondani, sok megoldandó fel-
adat van, nem kevés ötletre és 
segítségre van szükség.
A lelkipásztor lelki állapotáról 
is kellene olykor szót ejteni. 
Sajnos a paphiány nem enge-
di meg, hogy mindenki a neki 
megfelelő helyen legyen, s az-
után elég komoly elégedetlen-

ség, rapszodikus viselkedés ala-
kul ki a plébánosnál is, de meg 
a híveknél is. Ez mindenkor a 
kommunikáció és a kellő alázat 
hiányának következménye.
Van, amikor minden áron mu-
tatni akarjuk, hogy a pap is em-
ber, pedig ezt a hívek jól tudják. 
Egyes lelkipásztorok nagyon le-
terheltek, nem ritkán már nem 
is fiatalok. Szeressük őket, ha 
nem szükséges, ne zaklassuk. A 
közösség maga is tud dolgokat 
megszervezni. Környezetünk-
ben még mindig az van, hogy a 
papnak akkor is ott kell lennie, 
ha egy villanykörtét cserélnek 

ki a templomban. Ehhez szok-
tattuk a híveket, de ennek vége 
van. Nincs már elég ember, pap. 
Jó érzés volt, de egy másik pap-
testvéremtől is hallottam, hogy 
kora reggel az asszonyok már 
a kertben munkálkodtak. Mire 
kiértem volna a feketekávéval, 
már be is fejezték, különösen 
nyáron. Egy plébánián, ahol 
örökös munka folyik, a ház átjá-
ró ház. Legtöbb helyen egyedül 
él a pap, ő nyitja és zárja az ajtót 
a munkások jövetelekor és távo-

zásakor. S akkor „már megint 
ideges az atya.”Nem, csak fá-
radt. Vigyünk kezdeményezést 
a közösségi életbe. Osszuk meg 
a terheket! Boldogság volt ré-
gen azokkal az asszonyokkal 
dolgozni, akik még azzal álltak 
elő: „Plébános úr, atya, én úgy 
szeretek a templomban dolgoz-
ni, itt érzem magam jól.” Mi is 
velük jól éreztük magunkat. 
Áldja meg Isten őket, többsé-
gük már megpihent az Úrnál.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

esperesplébános

A VÁRA-ÉMI-2020 támogatá-
si rendszer lehetőséget hirde-
tett a víziközmű rendszereket 
működtető infrastruktúra te-
kintetében energiatakarékos 
eszközök, berendezések be-
szerzésére, melyek az energia-
takarékosság fokozását és az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentését eredményezik. 
A pályázat a Víziközművek 
Állami Rekonstrukciós Alap 
fejlesztési forrásaiból valósult 
meg. Támogatási kérelmet 
Víziközművek Állami Rekonst-
rukciós Alapjából a Kiskunsá-
gi Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
nyújtotta be az erre a projektre 
létrejövő Konzorcium nevé-
ben, melynek tagja Császártöl-
tés Község Önkormányzata. 
A támogatásból megvalósuló 

eszközbeszerzés következté-
ben kicserélt víziközmű-elem 
az Önkormányzat tulajdona 
lesz. A projekt 70%-os állami 
támogatásból, valamint 30%-os 
Önkormányzati önerőből állt 
össze.
Az egyedi támogatás keretében 
a pályázatban kedvezőtlen ha-
tásfokú szivattyú cseréje történt 
meg, mely a meglévő állapot-
hoz képest energetikai szem-
pontból legalább 10 %-os meg-
takarítást fog eredményezni.
A projekt során Császártöl-
tésen a 3. sz. átemelő 1 darab 
Flygt 3153 SH típusú szennyvíz 
szivattyú beszerzése valósult 
meg 4.292.000.- Ft+ÁFA érték-
ben, melyhez az Önkormány-
zat 1.290.000.- Ft +ÁFA önerőt 
biztosított.

2022. évben tizenhatodik alka-
lommal kerül sor népszámlá-
lásra, melynek célja, hogy pon-
tos és részletes képet kapjunk 
Magyarország népességének 
nagyságáról, demográfiai jel-
lemzőiről, egészségi állapo-
táról, foglalkoztatottságáról, 
élet- és lakáskörülményeiről. 
Ezek az információk szüksége-
sek a mindannyiunk életét be-
folyásoló gazdasági, társadalmi 
döntések előkészítéséhez, a he-
lyi fejlesztések tervezéséhez és 
a tudományos kutatásokhoz.
A népszámlálásra vonatko-
zó legfontosabb szabályokat, 
beleértve a gyűjtendő adatok 
körét, a 2022. évi népszámlálás-
ról szóló 2018. évi CI. törvény 
(népszámlálási törvény) írja 
elő. A népszámlálási törvény 
szerinti adatszolgáltatás – az 
egészségügyi állapotra, a fo-
gyatékosságra, a vallásra, az 
anyanyelvre és a nemzetiségre 
vonatkozó adatkörök kivételé-
vel – kötelező.
A népszámlálás 2022. október 
1. és november 28. között ke-
rül végrehajtásra, amely három 
időszakra tagolódik:
 1. időszak: 2022. október 1. 
és 2022. október 16. között az 
internetes önkitöltési időszak-
ban az adatszolgáltatók kizáró-
lag interneten keresztül, önálló-
an tölthetik ki a népszámlálási 
kérdőíveket;

 2. időszak: 2022. október 17. 
és 2022. november 20. között 
zajlik a számlálóbiztosi terep-
munka, ebben az időszakban 
az adatszolgáltatás már csak a 
számlálóbiztosok közreműkö-
désével, személyes interjúk ál-
tal teljesíthető;
 3. időszak: 2022. november 
21. és 2022. november 28. kö-
zött kerül sor a pótösszeírási 
időszakra. Ebben az időszak-
ban már csak azon személyek 
összeírására kerülhet sor, akik 
a számlálóbiztosok általi inter-
jú keretében sem teljesítették 
adatszolgáltatási kötelezettsé-
güket. Ekkor az összeírásból 
kimaradt személyeknek kell 
jelentkezniük a helyi népszám-
lálási felelősnél, akinek gon-
doskodnia kell ezen személyek 
összeírásáról is.
 A népszámlálás terepen tör-
ténő adatgyűjtését a számlá-
lóbiztosok látják el, feladatuk 
a körzet bejárása, a körzethez 
tartozó internetes önkitöltési 
időszakban le nem zárt címek  
felkeresése, az adatfelvétel le-
bonyolítása, a címek pontosítá-
sa, esetleges új címek felvétele.
A népszámlálás során gyűjtött 
adatok kizárólag statisztikai 
célra használhatók fel. Azok 
összesített formában kerülnek 
nyilvánosságra, semmilyen 
módon nem összeköthetők a 
válaszadók személyével.
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A kiskőrösi Petőfi Sándor Gim-
názium által szervezett három 
fordulós matematika versenyen 
Ledniczky Hunor 8.osztályos 
tanuló 3. helyezést ért el.
Gratulálunk Hunornak és felké-
szítő tanárának, Barabásné Ba-
ranyai Hajnalkának!

A ballagási ünnepségnek a Te-
leház adott helyet. Az iskolában 
az utolsó osztályfőnöki órára 
várta Pittenauer Rita tanárnő 24 
végzős diákját, majd átvonul-
tak a Teleházba, ahol a család, 
a rokonok és a tanáraik várták 
a búcsúzókat. A gyönyörűen 
feldíszített iskola, tanterem és 
a Teleház a búcsúztató 7. osz-
tály diákjai, szüleik és osztály-
főnökük Schuszterné Bárth Éva 
munkáját dicsérte.
A ballagási műsorban a bal-
lagók elköszöntek egymástól, 
diáktársaiktól, az iskolától, ta-
náraiktól és szüleiktől, átadták 
az iskola zászlóját az itt maradó 
diáktársaknak. Az igazgatónő, 
Andocsné Lei Mónika is elkö-
szönt a végzősöktől. Ünnepi 
beszédében emlékeket idézve 
köszönte meg az együtt töltött 
éveket és köszönte meg az osz-
tályfőnök asszony munkáját. 
Takácsné Stalter Judit polgár-
mester asszony is szólt a végző-
sökhöz és átadta az önkormány-
zat ajándékát, egy tollat. Ezt 
követően az igazgató asszony 
díjat adott át Ledniczky Hunor-
nak, aki 8 éven keresztül kitűnő 
tanulmányi eredményt ért el, 
illetve kiemelkedő sportered-
ményeiért díjat vehetett át Lei 
Balázs. A Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
minden évben elismerésben ré-
szesíti a német nyelvből kima-
gaslóan teljesítő diákot. Ebben 
az évben Ledniczky Hunort illet-
te az elismerésként adott német 
szótár, amit Manhalterné Szeitz 
Orsolya a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke adott át. A”Bánáti díj” idei 
díjazottja, az iskola legkiválóbb 
diákja, Ledniczky Hunor lett. A 
plakettet és az elismeréshez járó 
pénzjutalmat a díjat adomá-
nyozó két alapítvány nevében 
Heibl Anikó tanárnő a Csengő-
szó Császártöltési Iskolai Ala-
pítvány elnöke és Török Dóra a 
Császártöltés Fejlődéséért Köz-
alapítvány elnöke adta át. Több 

Véget ért a 2021/2022-es tanév, 
aminek ünnepélyes zárására 
került sor június 18-án a Csá-
szártöltési Bánáti Miklós Német 
Nemzetiségi Általános Iskolá-
ban. Reggel fél kilenckor a Tele-
házban tartották az ünnepélyes 
tanévzáró ünnepélyt. 
A Himnusz hangjait követően, 
Andocsné Lei Mónika igazga-
tónő köszöntötte a megjelent 
diákokat, a szülőket és a tanári 
kart. Örömét fejezte ki, hogy a 
hagyományoknak megfelelő-
en együtt zárhatták a tanévet. 
Ünnepi beszédében elmondta, 
hogy ez a tanév sem volt mentes 
a Covid-tól, de az év második 
felében egyre inkább sikerült 
visszatérni a normális iskolai 
mindennapokhoz. Közösségi 
rendezvények (Húsvétváró, 
Nemzetiségi hét, Madarak és 
fák napja) versenyek tették szí-
nesebbé az iskolai életet. Határ-
talanul kiránduláson vehettek 
részt a diákok. A nyolcadik 
osztály Szlovákiában a Felvidé-
ken járt, a hetedikesek Erdély-
ben kirándultak. A tanulmányi 
munka értékeléseként osztá-
lyonként felsorolta a kitűnő és 
jeles eredményt elért diákokat, 

akik dicséretben részesültek és 
könyvjutalmaikat az osztályfő-
nököktől vehették át. 177 diák 
kapott bizonyítványt ebben az 
évben, és 24 végzős vett búcsút 
az iskolától. Szólt a nyár esemé-
nyeiről is. Elmondta, hogy az 
iskolában a felújítási munkák 
folytatódnak, a tantermek és a 
folyosók festésre kerülnek, illet-
ve kialakításra kerül egy plusz 
tanterem, hiszen két első osztály 
indul szeptembertől. Kiemel-
te, hogy az iskola diákjai nyári 
táborokban tölthetnek el sok 
időt. Tájékoztatást adott arról, 
hogy a tanév vége után rögtön 
indul a Német Nemzetiségi tá-
bor, júniusban és júliusban pe-
dig két iskolai Erzsébet tábor 
kerül megrendezésre. Zánkai 
Erzsébet táborba 60 gyerek és 6 
pedagógus utazik, és ismét Ma-
gyarhertelendre is szerveztek 
nemzetiségi tábort. 
Az ünnepség zárásaként az 
igazgatónő felhívta a tanulók 
figyelmét a nyár veszélyeire, 
majd a 2021/2022-es tanévet ün-
nepélyesen bezárta.

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

A tanév végén iskolánk tanulói 
3 Határtalanul! kiránduláson 
vettek részt, ebből kettőnek a 
megvalósítása a járvány miatt 
csúszott az idei évre.
2022. május utolsó napjaiban 
a nyolcadikosaink töltöttek el 
három felejthetetlen napot a 
Felvidéken. A HAT- 20-01-0563 
számú pályázattal diákjaink 
1.664.000 Ft-ot nyertek el. Sok 
élménnyel és ismerettel gazda-
godtak a gyerekek a tanulmányi 
kirándulás során. Naszvadon 
a magyar iskolába járó gyerek-
kel találkoztunk. Megnéztük a 
híres gútai vízimalmot. Izsán 
a római kor emlékeiről hall-
hattunk részletes ismertetőt. A 
délutánt Révkomáromban töl-
töttük el. Ógyallán egy kollégi-
umban volt a szállásunk, ott is 
vacsoráztunk és reggeliztünk. 
Másnap az európai hírű Bajmó-
ci várkastélyban gyönyörköd-
hettünk. Délután a nyitrai vár 
rejtelmeivel ismerkedtünk meg. 
A harmadik napon Dévény 
várából tekintettünk le a Duna 
és Morava összefolyására. A 
kirándulás utolsó programja-
ként Pozsony nevezetességeit 
csodálhattuk meg. A diákjain-
kat Pittenauer Rita, Ledniczky 
László és Sebestyénné Márin 
Anna kísérte el a tanulmányi 
útra.
2022.június első napjaiban he-
tedikes és hatodikos tanulóink 
részvételével 5 napos erdélyi 
kiránduláson vettünk részt. A 
pályázatunk azonosítója: HAT-
KP-1-2021/1-000001, amellyel 3 
215 000 Ft támogatásban része-
sültünk a Bethlen Gábor Alap-
kezelő ZRT-től. Június elsején 
Nagyszalontán megnéztük az 
Arany János Múzeumot és az 
Arany portát. Nagyváradon a 
felújított Püspöki Palotát keres-
tük fel. Majd a székesegyházat 
és a Kanokok sort tekintettük 
meg. Késő délután Kolozsvá-
ron töltöttünk el egy rövid időt. 
A szállásunk Torockón volt.  

A Székelykő lábánál fekvő há-
zakban aludtunk.
Csütörtökön délelőtt a Tordai 
sóbánya különleges helyszí-
nével ismerkedtünk meg. A 
segesvári vár több kiállítását is 
volt időnk megnézni. Termé-
szetesen a diáklépcsőt is meg-
másztuk. Majd megkoszorúz-
tuk Petőfi Sándor emlékművét. 
Este Székelykeresztúron felke-
restük Petőfi híres körtefáját. 
Székelykeresztúron 3 éjszakát 
aludtunk.
Pénteken már érezhető volt 
a pünkösdi búcsú közelsége, 
mert gyalogos és lovas zarán-
dokokat is láttunk utunk során. 
Első programként felkerestük a 
híres Csíksomlyói kegyhelyet, 
ahol bennünket is megérintett a 
hely varázsa. Majd a Csíkszere-
dai Mikó vár érdekes kiállításait 
néztük meg. Nem is tudjuk így 
utólag, hogy örüljünk vagy bán-
kódjunk amiatt, hogy a Szent 
Anna-tónál csak néhány perccel 
maradtunk le egy medve csa-
láddal való találkozásról. Kéz-
divásárhely főterét tekintettük 
meg a következő programként. 
A Nyerges-tetőn megemlékez-
tünk a székely hősökről.
Szombaton a Békás-szorosban 
sétálva gyönyörködtünk a ter-
mészet szépségében. Egy rövid 
időre felkerestük a Gyilkos- ta-
vat is. Parajdon, aki akart sót 
vehetett. Korondon kaptak a 
csoport tagjai szabadidőt, amit 
nézelődéssel és vásárlással tölt-
hettek el.
Vasárnap délelőtt megnéztük a 
felújítás alatt álló Vajdahunyad 
várát. Utolsó programként 
megkoszorúztuk az aradi em-
lékművet. A csoportot kísérő 
pedagógusok: Herner Melinda, 
Baranyainé Illés Anett, Takács 
Lajosné, Füleki Antal, Schusz-
terné Bárth Éva és Sebestyénné 
Márin Anna voltak.
2022. július 14. és 16. közötti 
időszakban hetedikes és hato-
dikos tanulóink fognak eltölte-
ni a Felvidéken három napot a 
korábban elmaradt HAT-19-01-
0854 számú pályázatban meg-
ítélt 1 360 000 Ft-ból.

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

Az iskola ebben a tanévben is 
megszervezte alsós diákjai szá-
mára június 27. és július 8. kö-
zött a napközis Erzsébet-tábort. 
Az első turnuson 60 gyermek 6 
pedagógus, a második turnuson 
46 diák 5 pedagógus felügyelete 
mellett vett részt.
A rendelkezésre álló összegből 
napi négyszeri étkezést biztosí-
tottunk a gyerekeknek.
Az összetartozás jeleként Er-
zsébet-tábor logóval ellátott 
pólót készíttettünk a gyerekek-
nek, melyet haza is vihettek. 
Igyekeztünk egy olyan progra-
mokkal teleszőtt tíznapos nyá-
ri kikapcsolódást összeállítani 
számukra, amellyel ismereteiket 
bővíthetik, és élményekkel is 
gazdagodhatnak.
Hétfőn játékos ügyességi fel-
adatokkal indították a napot. 
Ellátogattak a Ligetbe, ahol a 

gyerekek a fák hűvösében ját-
szottak, illetve a fitnesz játéko-
kat próbálták ki. Majd Herner 
Melindával kerámia békákat és 
gombákat készítettek a Teleház 
udvarán. Ebéd után Tengeri 
Attila Dobshow-ján vehettek 
részt. Itt mindenki bebizonyít-
hatta, milyen ügyes a ritmusér-
zéke. Kipróbálhattak különböző 
hangszereket, sőt még zenekart 
is alapítottak. Utána pedig az 
iskola uszodáját vették birtokba. 
Kedden az első turnus táborozói 
a Főkáptalan pincesorra indul-
tak, a második turnus diákjai pe-
dig kerékpártúrán vettek részt a 

Dunavölgyi-főcsatorna mentén, 
ahol a pincék és a táj megcso-
dálása mellett az útjukba kerülő 
szemetet is összeszedték. Visz-
szaérve ellátogattak a Császár-
töltési Önkéntes Tűzoltó Egye-
sülethez, ahol Nagy Sándor, az 
egyesület elnöke hasznos infor-
mációkkal látta el a gyerekeket a 
tűzoltás módjairól, illetve bemu-
tatta a tűzoltó autó felszerelését 
is. A nagy meleget pedig hűsítő 
vízsugárral tette számukra elvi-
selhetővé.
Ebéd után Prohászkáné 
Koch Hajnalka védőnő a 
nyár veszélyeiről és alapvető 
elsősegélynyújtási ismeretekről 
tartott előadást. A hallottakat 
pedig utána gyakorlatban is al-
kalmazták. 
A délután hátralévő részét a 
gyerekek az iskola tanuszodájá-
ban töltötték. 

Szerdán különjárati busszal az 
első turnus Kecskemétre utazott 
a vadasparkba. A hazai vadak 
és őshonos magyar háziállatok 
mellett találkozhattak a gyere-
kek majmokkal, medvével, tig-
rissel, oroszlánnal is. Hazafelé 
pedig Soltvadkerten fagyiztak 
egy jót. 
A második héten a táborozók 
Bajára utaztak, ahol városnéző 
kisvasúttal felfedezték a várost. 
A Petőfi-szigeten pedig a Ge-
menc Játszópark és Sportpályát 
vették birtokba. A meleget finom 
fagyival enyhítették.
Csütörtök délelőtt a táborozók 

Zsilinszky Bianka irányításával 
táncoktatáson vettek részt. Kéz-
műves foglalkozás keretében pe-
dig levendula zsákot készítettek. 
A második heti táborozók egy 
kecskeméti biológus előadását 
hallgatták meg Dél-Amerika nö-
vény- és állatvilágáról.
Délután gyöngyöt fűztek az 
Agape Team Missziós Csoport 
Alapítványnak köszönhetően, 
illetve Pappné Cserni Katalin 
bőrdíszművessel bőr pénztárcát 
készítettek. A fürdés természe-
tesen aznap sem maradhatott el. 
Péntek délelőtt a gyerekek gyü-
mölcssalátát, kókuszgolyót és 
sajtos rudat készítettek.  Aki épp 
nem a sütés-főzéssel volt elfog-
lalva, az egy hatalmas légvárban 
ugrálhatta ki magát, vagy úsz-
kált a medencében. 
Az ebédet követően a gyerekek 
kipróbálhatták az újonnan vá-

sárolt kézműves eszközöket, 
színezőket, társasjátékokat. A 
legbátrabbak viccekkel szórako-
zatták társaikat, ügyességi játé-
kokat játszottak és zárásként egy 
hatalmasat buliztak.
Úgy gondoljuk, mindenki sok-
sok élménnyel gazdagodva zár-
ta az ez évi táborokat. Köszönet 
az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány, a 
Császártöltési Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat és Császár-
töltés Község Önkormányzata 
támogatását.

Angeliné Kismók Melinda, 
Gatterné Haszilló Gyöngyi 
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Lakner Winery Borászati Kft. a 
Gazdaságfejlesztési és Innová-
ciós Operatív Program Plusz pá-
lyázat keretében valósítja meg a 
Napforduló étterem és konyha 
kialakításának projektjét, amely 
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból 
feltételesen vissza nem téríten-
dő 68,90 millió Ft-os támogatás 
formájában valósul meg.
A fejlesztés célja, hogy a Lakner 
Winery Borászati Kft. borásza-
ti tevékenységéhez szervesen 
illeszkedő olyan borturiszti-
kai beruházás valósuljon meg, 
melynek keretében helyi és ha-
jós-bajai minőségi borok fine 
dining típusú borvacsorákkal 
és egész estés rendezvényekkel 
párosulnak. Az étterem tervezé-
se, kivitelezése és működtetése 
minden elemében a fenntartha-
tóság és az ökológiai szemlélet 
jegyében született.
A Napforduló Étterem és 

konyha a Széchenyi Terv Plusz 
program keretében, Ginop 
Plusz-1.2.3-21 felhívás alapján 
valósul meg, 6239 Császártöltés 
Keceli úti tanyák 3/1., a 0153/9 
hrsz-ú ingatlanon.
A fejlesztés eredményeként a 
68,90 millió forint európai uniós 
támogatás segítségével kivitele-
zésre kerül egy 72 nm-es kony-
ha professzionális gépekkel 
felszerelve és egy 72 nm-es ét-
terem a szociális helyiségekkel 
kiegészítve. Az új épület össze-
kötve a már meglévő Borkápol-
nával 50-80 fős gasztronómiai 
rendezvények kiszolgálására 
lesz alkalmas.
A projekt tervezett befejezésé-
nek időpontja: 2024.02.22.
A projektről bővebb informáci-
ót a www.napfordulofesztival.
hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Kovács Melinda
+36 30 8361420
laknerwinery@gmail.com

Július 2-án a Császártöltési 
Pincesorokért Egyesület Bor-
pikniket rendezett Császár-
töltésen a Kis-sori pincesoron. 
Hét pince tárta ki ajtaját az ér-
deklődők előtt: Frick Krisztián, 
Góhér Zoltán, Kurucz István, a 
Mendler Pince, Pittenauer Zol-
tán, a Szemerey Pince és Széke-

lyi István várta finom borokkal 
a vendégeket. A zamatos nedűk 
mellé sült kolbászt, kézműves 
hamburgert vagy éppen kür-
töskalácsot is fogyaszthattak a 
pincelátogatók.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

A Császártöltési Sváb Tájház 
idén is csatlakozott a nagysike-
rű országos rendezvénysoro-
zathoz, „Kemence - az otthon 
melege” címmel közös, kemen-
cés sütést szerveztek. Az ér-
deklődők bekapcsolódhattak a 
kemence fűtésétől kezdve, a da-
gasztáson és kelesztésen át egé-
szen a sütésig az összes mun-
kafolyamatba. Szilváslepény 
és szilvalekváros kifli sült a 
Falu Kemencéjében. Az Idősek 

Otthona lakóira is gondoltak 
a szervezők, a finomságokból 
mindenkinek jutott uzsonnára.
Amíg hűltek a finom kalácsok, 
addig a vendégek Takácsné 
Stalter Judit polgármester asz-
szony közreműködésével egy 
játékos, helyismereti vetélkedő 
keretein belül felidézték a falu 
múltját, régi történeteket eleve-
nítettek fel.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Májusban a „Falatkák” Óvodai 
Alapítvány zenés gyermekkon-
certet és egy-egy gombóc fagy-
laltot ajándékozott gyereknap-
ra a császártöltési ovisoknak. 
Nagy sikere volt a Fantázia Pont 

együttes vidám interaktív dalai-
nak.  Zene közben színes bubo-
rékok is repültek, sőt még cu-
korkaágyú is be lett üzemelve.

Herner Melinda
óvodapedagógus

Június 11-én, szombaton ismét 
megrendezésre került Császár-
töltésen a Sváb Ételek Feszti-
válja. Az ötlet először 2019-ben 
merült fel, amikor Császártöltés 
Község Önkormányzatának 
kiadásában megjelent a helyi-
ek által gyűjtött receptekből 
álló Császártöltési Finomságok 
című szakácskönyv. Ekkor fo-
galmazódott meg a szervezők-
ben és a közreműködőkben, 
hogy jó lenne megkóstolni 
más sváb települések jellemző 
ételeit, megismerni szokásai-
kat, viseletüket, táncaikat, da-
laikat.  Sajnos a járvány miatt 
csak 2021-ben kerülhetett sor a 
gasztrofesztivál megrendezé-
sére. A nagy siker arra bíztatta 
a szervezőket, hogy új hagyo-
mányt teremtve évente megren-
dezésre kerüljön eme rendez-
vény.
Idén 13 településről érkeztek 
a meghívott vendégek (Bács-
bokod, Budapest XVIII. kerü-
let, Ceglédbercel, Érsekhalma, 
Gara, Geresdlak, Harta, Her-

cegszántó, Napkor, Pomáz, 
Rácalmás, Szigetszentmárton, 
Vaskút), hogy ízelítőt adjanak 
a náluk leginkább kedvelt és 
sokat készített sváb ételeikből 
és dalaik, táncaik által bepillan-
tást engedjenek kultúrájukba. 
Díszvendégként Hercegszántó 
tánccsoportja képviselte a szerb 
nemzetiséget. 
A császártöltésiek összefogásá-
nak köszönhetően, a Falu Ke-
mencéjében sütött kígyórétes-

sel, ragulevessel, gerslis-húsos 
káposztával és vadpörkölttel 
várták a szervezők a helyieket 
és a vendégeket. 
A rendezvényt Takácsné Stalter 
Judit polgármester asszony, Bá-
nyai Gábor országgyűlési kép-
viselő úr és Manhalterné Szeitz 
Orsolya a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke nyitotta meg. Ezt köve-
tően a hagyományok szerint a 
töltési fiatalok kitáncolták a má-
jusfát. A megnyitó ünnepséget 
a Császártöltési Fúvószenekar, 
a Császártöltési Tánccsoport és 
a Fuchs Kórus előadása színe-
sítette.
A finom falatok mellé tartal-
mas, szórakoztató programot 
kínáltak a szervezők, hiszen a 
színpadon egymást követték 
a meghívott települések kóru-
sai, tánccsoportjai. A legkiseb-
bekre is gondolva, az iskola 
udvarában ugrálóvár várta a 
gyerekeket. Az Angeli Mátyás 
Közösségek Házában a Nemze-
ti Művelődési Intézet Bács-Kis-

kun Megyei Igazgatóságának 
munkatársai a Hungarikum 
Játszóházba várták a játékos 
kedvű kicsiket és nagyokat 
egyaránt. A késő délután han-
gulatáról a helyi Fuchs Zenekar 
gondoskodott.
Köszönet illet mindenkit, aki 
munkájával, előadásával, jelen-
létével hozzájárult a nap sikeré-
hez! Jövőre újra találkozunk!

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Július 2-án, szombaton került 
megrendezésre Kiscsalán a XXI. 
Csala-nap. A rendezvényt az 
„Ameddig a Föld kerek, min-
dig lesznek rockerek” címmel a 
kalocsai Easter zenekar műsora 
nyitotta meg. A régi, ismert szá-
mokból álló válogatás nagy si-
kert aratott a vendégek körében. 
A rocker megjelenésért sorsjegy 
járt, értékes és vicces ajándékok 
találtak gazdára a megjelentek 

között. A családok, baráti társa-
ságok otthon készítették a finom 
bográcsos, kemencés ételeket, 
aki nem akart főzni, annak le-
hetősége volt vacsorát rendelni 
a nádudvari Lénárd konyájától. 
A rendezvényt Császártöltés 
Község Önkormányzata és a 
Kiscsaláért Civil Társaság támo-
gatta.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Étterem a fenntarthatóság 
jegyében Császártöltésen

Borpiknik CsászártöltésenMúzeumok éjszakája 
Császártöltésen

Gyereknap az óvodában

II. Sváb Ételek Fesztiválja 
Császártöltésen

Csala-nap

Anyakönyvi 
hírek

Újszülöttek:

Szvetnyik Laura -
született: Kiskunhalas,
2022. május 18.,
anyja szül. neve: 
Kismók Anita

Kőszegi Dorka - 
született: Baja, 
2022. május 21.,
anyja szül. neve: 
Sinkovicz Katalin

Kőszegi Dorka

Szvetnyik Laura
csaszartoltes.hu
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Szerkeszti
a szerkesztő bizottság

Nyomdai kivitelezés:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
+36 78 312-517, www.druk-ker.hu

Felelős vezető:
Markó Péter

Megjelenik két havonta
1100 példányban

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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KÉPES HÍREK

II. Sváb Ételek Fesztiválja 2022

Bronzérmet nyert a magyar serdülő asztalitenisz-válogatott 
a Belgrádban zajló utánpótlás Európa-bajnokságon. 

Gratulálunk a császártöltési Lei Balázsnak, a csapat tagjának!

A II. Sváb Sarok Találkozón a négy település közötti barátságos 
futball mérkőzést Császártöltés csapata nyerte meg, és hozta el

a Vándorkupát. Gratulálunk a csapatnak!

Sportdélelőtt a Bánátiban. Jánosi Ferenc az MPE Ifjúság és 
Családépítő szolgálat vezetője a Sportcsarnokban közös meccsre 

várta a gyerekeket.

Ugyan a falu májusfáját már ki-
táncolták, de az otthonban még 
állt az óvodások által szépen 
feldíszített fa. Az idősek otthona 
májusfáját idén is a Fuchs kórus 
tagjaival táncoltuk ki. Remek 
hangulatú délutánt töltöttünk 
el közösen. Nótaszó, evés-ivás, 
minden kellék megvolt egy jó 
hangulatú összejövetelhez. Var-
ga Kálmán marhapörköltje és 
Erdélyi Antalné rétese mindig 
tökéletes. Sváb és magyar nó-
ták töltötték meg élettel az in-

tézményt. Az élő zene mindig 
elvarázsolja az embert, elfeled-
tet minden bánatot. Volt olyan 
idős, aki táncra is perdült. 
Köszönjük a kórus tagjainak, 
hogy folytathattuk ezt a szép 
hagyományt, hogy szabadidejü-
ket arra szánják, hogy az itt élő 
időseket kicsit kizökkentsék a 
mindennapok monotonitásából. 
Reméljük, jövőre is együtt mu-
lathatunk. 

Flaisz Emőke 
intézményvezető

Júniusban a ballagó nagycso-
portosok utolsó közös prog-
ramja egy közös kirándulás volt
a Hajósi Pincékhez. Két csoport-
ra osztva indult a kincskeresés. 
Másfél órás izgalmas nyomoz-
gatás után megtalálták a gye-

rekek a manó király eldugott 
kincses ládáját. Az élményekkel 
teli délelőttöt a „Falatkák” Óvo-
dai Alapítvány finanszírozta.

Herner Melinda
óvodapedagógus

Bronzérmet nyert a magyar 
serdülő asztalitenisz-válogatott 
a Belgrádban zajló utánpótlás 
Európa-bajnokságon, mely-
nek tagja Lei Balázs, aki  há-

rom bronzéremmel fejezte be a 
serdülők versenyét a belgrádi 
korosztályos asztalitenisz Euró-
pa-bajnokságon. Gratulálunk a 
császártöltési Lei Balázsnak!

Májusfa kitáncolás
az otthonban

Nagycsoportosok 
kincskeresőben

Lei Balázs már most Európa 
legjobbjai közé tartozik
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Ballagás az óvodából


