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Császártöltés község közéleti lapja

Zarándoklat Naszvadon  2016

Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel
meghívja Császártöltés nyugdíjas korú lakosságát

2016. november 13-án, vasárnap 14.00 órára a Teleházban
megrendezésre kerülő Nyugdíjasok köszöntőjére.



Hírek a községHázáról2016. szeptember

3

2016. szeptember

2

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

Szüreti sokadalom 2016

képes Híradás
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Tisztelt Császártöltésiek!
Magyarország és a saját jövőnk-
ről döntünk október 2-án. Nem 
pártokról, hanem életünket sú-
lyosan meghatározó kérdésről.
 Az hogy eljön-e szavazni, min-
denkinek a saját döntése. Úgy-
szintén a szavazólapon lévő 
kérdésére is mindenki a saját 
belátása szerint válaszol. Nem 
akarok rábeszélni senkit és agi-
tálni sem, de ne feledjék: aki sze-
mélyi adatait megváltoztatva,  
a törvényeket megkerülve akar 
hazánkba jönni, az nem őszinte 
szándékkal jön.
Aki a háború elől menekül, an-
nak segítünk a súlyos helyzeté-
ben. Akit regisztrálunk, akiről 
tudjuk, hogy valódi menekült, 
és aki a jogszabályokat száz 
százalékig betartja, annak segí-
tünk. Azonban az elmúlt más-
fél évben több mint 1.5 millió 
illegális bevándorló érkezett  
az Európai Unió területére, 
akikről jóformán azt sem tud-
juk, hogy kicsodák. Sokszor ők 
maguk sem tudják, vagy nem 
akarják tudni. Sokan nem tud-
ják hány évesek, és abban sem 
biztosak, hogy melyik országból 
jöttek.
Többségük olyan országból 
érkezett, ahol nincs háború.  
Az Európai Unió és annak szo-
ciális ellátórendszere lett vonzó 
számukra. Sokan közülük csak 
a jobb élet reményében jöttek és 
jönnek. Látjuk, hogy a munka-
erő pótlásában sem jelentenek 
megoldást, hiszen sem nyelv-
tudásuk, sem szakképzettségük 

nincsen. Mindezt mutatja, hogy 
ez ideig a másfél millió beván-
dorlóból 60 fő körüli a munka-
vállalók száma.
Mi a jelentősége az október 2-i 
népszavazásnak? Európa jövő-
je, így hazánk és Császártöltés 
jövője múlik ezen. Megmarad-e 
Európa, a kultúránk, a szabadsá-
gunk, a biztonságunk, a jövőnk.
Ha ide, Császártöltésre telepíte-
nek migránsokat, ki fogja őket el-
látni, ki fog róluk gondoskodni? 
Ki garantálja a császártöltésiek 
biztonságát? Látjuk, mi történik 
Nyugat-Európában, Németor-
szágban, Franciaország ban. Na-
ponta erőszak, rombolás és ká-
osz, merényletek. Ezt akarjuk 
mi is?
Érezze mindenki a súlyát  
az október 2-i népszavazásnak, 
hiszen a saját jövőjéről, gyerme-
kei, unokái jövőjéről dönt. 
Kérem Önöket, gondoljanak 
erre és ennek szellemében hoz-
zák meg döntésüket.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Haris József Naszvad polgármestere, Takácsné Stalter Judit 
polgármester és főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános

Közel 70 év után először találkoztak a két település,  
Naszvad és Császártöltés vezetői

Bányai Gábor országgyűlési képviselő lakossági
fóruma Császártöltésen

A közétkeztetésről 2016. szeptember 1-től Császártöltés Község 
Önkormányzata gondoskodik.

2016. decemberében megjelenik 
a Császártöltés története 2. kö-
tet. A szerzők az 1920 és 1950 
évek közötti időszakot mutatják 
be a kötetben. Az előző kötet-
hez képest dupla, 300 oldallal!

A kötethez előrendeléssel lehet 
hozzájutni.
Megrendelhető és az ára befi-
zethető a Polgármesteri Hivatal 
2-es szobájában. A kötet ára: 
3.000 Ft
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egyHázi Hírek

Meg kell tanítani imádkozni a gyermekeket!Választási iroda közleménye

Lomtalanítás

Zarándoklat 
Naszvadon

egyHázi Hírek

Kedves barátomtól egy tré-
fás ajándékot kaptam. Egy kis 
üvegben szárított széna, díszes 
fedővel, mely nagyanyáink be-
főttes üvegére hasonlít, csak 
persze kicsiben. Rajta ez áll: 
„ajándékpótló fűkeverék”. 
Él is a mondás, hogy „ajándék-
nak megteszi”. Valóban meg, 
mert íme elgondolkodtat és 
amellett még meg is nevetteti  
az embert.
Nem oly régen már szóltam ar-
ról, hogy gyakran találkozunk 
az emberi viselkedés terén, kü-
lönösen a vallásossággal kap-
csolatosan olyan jelenségek-
kel, melyek csak hasonlítanak  
az igazira, de valójában nem 
azok. Valaminek a pótlásaként 
vannak jelen az életünkben. 
Mert hiszen a belső igényre vá-
laszt kell adni, a vágyat ki kell 
elégíteni. 
Most az esti mese és az esti 
imádság az, mely ebben a téma-
körben szemlélődésünk tárgya 
lehet. Talán megmosolyogja az 
olvasó, de én szeretem meghall-
gatni az esti mesét a rádióban. 
Ilyenkor közel érzem magam-
hoz a gyerekeket, eszembe jut 
saját gyermekkorom, s az is, 
amiről szólni szeretnék.

A mese fontos szerepet tölt be 
a gyermek lelkivilágának fejlő-
désében, hiszen segít a szárnya-
lásban, a tér és idő határainak 
lebontásában, annak megsejté-
sében, hogy az ember nagyobb 
és hatalmasabb, mint amilyen-
nek valójában látszik. A mese 
feleletet ad azokra a kérdésekre 
is, melyre sem apu, sem anyu 
nem tud válaszolni. A mese  
a másik világ. Álomvilág. Egy-
szer majd fel kell ébredni be-
lőle, de addig is megnyugtatja 
a kisgyermekéhes lelkét, míg 
ésszel fel nem éri, hogy mi is  
a dolgok rendje. Meg kell taní-
tani imádkozni a gyermekeket! 
A jóság és igazságosság, a sze-
retet és a megbocsátás, s a hata-
lom Istenéről, ki mint mennyei 
Atya gondot visel nagyokról 
és kicsinyekről egyaránt. Ide-
jekorán szólni kell a kis em-
berkéknek, hogy lelkesedni és 
gyönyörködni, ámulni tudja-
nak a nagy csodán. S az igazi 
csoda lesz, amikor szívük mé-
lyén lelkiismeretük csendjében 
– ha majd felnőnek – megérzik, 
hogy Isten több mint mesebeli 
alak. Lénye nem vész ködbe, 
feledésbe, mert Ő az, aki Van! 
Jó a mese, szép és segít, de nem 

elég, mert idővel el kell venni 
a gyermektől. Az ima megma-
rad, megmaradhat, meg kell 
maradnia. Isten nem hal meg  
a felnőttkor elérkezésével, vagy 
legalábbis nem volna szabad 
úgy viselkednünk, mintha éle-
tünk csak egyetlen szakaszához 
tartozott volna.
Biztosan roppant jó érzés  
a plüssmacit magához szo-
rítania a kicsi gyermeknek,  
s e biztonságérzettel, hogy va-
laki vele van elszunnyadni. 
Ám ettől sokkal felemelőbb, ha 

el tudjuk vezetni odáig, hogy 
érezze: a mennyei Atya karja-
iban tartja őt, s vigyáz álmára.
Hm! Mese az egyik is, meg  
a másik is? Van, akinek igen, 
sokaknak viszont nem, mert 
megkapják a hit ajándékát. 
Szívből kívánom, hogy minél 
több gyerek ébredjen rá, hogy  
a maci nem volt az igazi, csak 
egy játék, de Isten nem mese, 
mert már nélküle nem tud élni.  

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános megszentelte
a Kossuth utca végén álló keresztet, melyet

az Önkormányzat újított fel.

A császártöltési katolikus egyházközség tagjai zarándoklaton vettek 
részt Naszvadon. A zarándokok szent misén vettek részt az 1881-

ben a Szent József tiszteletére szentelt római katolikus templomban.

Táskaszentelés 2016. szeptember 1.

Magyarország köztársasági el-
nöke országos népszavazást 
tűzött ki 2016. október 2-ára. 
A népszavazásra feltett kérdés: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül 
is előírhassa nem magyar állampol-
gárok Magyarországra történő köte-
lező betelepítését?”
A szavazás napján reggel 6.00 
órától este 19.00 óráig lehet sza-
vazni abban a szavazókörben, 
amelyben a választó szerepel  
a névjegyzékben. A szavazóköri 
névjegyzékbe történő felvételről 
a választók 2016. augusztus 15-
ig tájékoztatást kaptak a Nem-
zeti Választási Irodától. 
A szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgár szemé-
lyesen szavazhat. A szavazás 
napján a lakcímétől távol tartóz-
kodó választópolgár, belföldön 
az általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel, külföldön Ma-
gyarország külképviseletein ad-
hatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptem-
ber 30-án (péntek) 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe 
vételt 2016. szeptember 24-én 
(szombat) l6.00 óráig lehet kérni 
a www.valasztas.hu oldalon, il-
letve levélben vagy személyesen 
a Helyi Választási Irodában.
A mozgásában egészségi ál-
lapota, vagy fogyatékossága 
miatt gátolt választópolgár, 
meghatalmazott útján vagy le-
vélben, mozgóurna iránti kérel-
met nyújthat be legkésőbb 2016. 
szeptember 30-án (pénteken) 
16.00 óráig a Helyi Választási 
Irodához, a szavazás napján 
15.00 óráig pedig az illetékes 
szavazatszámláló bizottság-
hoz. A kérelemnek tartalmaz-
nia kell a választópolgár nevét, 
születési nevét, születési helyét, 
anyja nevét, személyi azonosí-
tóját. Mozgóurna iránti kérelem 
letölthető a www.valasztas.
hu oldalról, illetve levélben 
vagy személyesen beszerezhető  
a Helyi Választási Irodában.
A szavazat leadására azt kö-
vetően kerülhet sor, ha a sza-
vazatszámláló bizottság meg-

állapította a választópolgár 
személyazonosságát és személyi 
azonosítóját (régi nevén szemé-
lyi szám) vagy lakcímét, és sze-
repel a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolásá-
ra alkalmas:
- magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány 
(személyi igazolvány, régi köny-
vecske formátumú személyi)
- magyar hatóság által kiállított 
ideiglenes személyazonosító 
igazolvány
- magyar hatóság által kiállított 
vezetői engedély
- magyar hatóság által kiállított 
útlevél, ideiglenes útlevél
A személyi azonosító igazolá-
sára alkalmas:
- személyi azonosítót igazoló 
hatósági igazolvány (lakcímkár-
tya)
- hatósági bizonyítvány, illetőleg 
igazolás a személyi azonosító 
jelről
A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány
- régi könyvecske formátumú 
személyazonosító igazolvány 
amennyiben a lakcímet tartal-
mazza
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, Ta-
vasz utca, Terv utca.
2. számú szavazókör: Orvosi 
Rendelő, Keceli u. 4., Ady End-
re utca, Állami Gazdasági ta-
nyák, Bajai utca, Bajcsy-Zs. utca, 
Bajtárs utca, Csalai és Polgárdi 
tanya, Gőzmalom utca, Keceli 
utca 3/1-16., Keceli u. 77-115., 
Keceli úti tanyák, Kiscsala tanya, 
Középcsala tanya, Nagycsala ta-
nya, Zsombostó tanya.
3. számú szavazókör: Közös-
ségek Háza, Kossuth L. u. 168., 
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.
Választópolgáronként az aktuá-
lis szavazóköri címet a választók 
névjegyzékbe történő felvételé-
ről szóló ÉRTESÍTŐ tartalmaz-
za.
Azon választópolgárok, akik 
csak településszintű lakcímmel, 
illetőleg, akik átjelentkezéssel 
szavaznak, szavazataikat kizáró-
lag az 1. számú szavazókörben 

(TELEHÁZ, Kossuth L. u. 167.) 
adhatják le.
A Helyi Választási Iroda a Pol-
gármesteri Hivatal épületében, 
Császártöltés, Keceli u. 107. 
szám alatt működik.
A Választási Irodán kívül az or-
szágos népszavazás alakulásáról 
folyamatos tájékoztatást a www.
valasztas.hu internetes honlap 
nyújt.

Hábermayer Viktória
HVI vezető

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a 2016. évi lomtalanításra 
településünkön 2016. november 
14-18. között kerül sor, a lom-
talanítást a község területén az 
FBH-NP Közszolgáltató Kft. 
végzi. A lomtalanítás a megha-
tározott napokon, reggel 7.00 
órától kezdődik, és az aznapi 
útvonaltervben szereplő utcák 
befejezéséig tart.
A lomtalanítás alkalmával nagy 
térfogatú lomhulladékok (szek-
rény, ágy stb.), fém-, fa-, papír-, 
műanyaghulladékok kerülnek 
begyűjtésre.
A lomtalanítás során a kis tér-
fogatú hulladékokat zsákban 
összekötözve kell kihelyezni az 
ingatlan előtti közterületre úgy, 
hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni 
és a rakodás biztonságosan, és 
balesetmentesen, kézi erővel le-
gyen elvégezhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
egyéb módon kihelyezett hul-
ladékok, a zöld hulladékok (bi-
ológiailag lebomló hulladékok) 
és a veszélyes hulladékok a lom-
talanítás során nem kerülnek el-
szállításra! Kérjük a lakosságot, 
hogy a zsákok megtöltésénél 
szíveskedjenek odafigyelni arra, 
hogy a zsákok kézi erővel moz-
gathatók legyenek.
Veszélyes hulladékok: elemek, 
akkumulátorok, festékek, lak-
kok, ragasztók, oldószerek, sa-
vak, lúgok, növényvédő szerek, 
veszélyes anyagokkal szennye-

zett csomagolási hulladékok és 
minden egyéb veszélyes hulla-
déknak minősülő anyagok, ház-
tartási-, információs-, távköz-
lési-, szórakoztató elektronikai 
hulladékok, gumiabroncsok.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a veszélyes hulladéko-
kat, gumiabroncsokat illetve az 
elektronikai hulladékokat egyé-
nileg kell beszállítani 2016. nov-
ember 14-17. között 700 – 1500 
óráig, valamint november 18-án 
700 – 1200 óráig a Cukrászda 
udvarába (Kossuth L. u. 164.).
A lomtalanítás 2016. évi útvo-
nalterve:
November 14. hétfő: Kiscsala, 
Bajai u., Bajcsy-Zs. u., Bajtárs u., 
Ady E. u., Gőzmalom u. 
November 15. kedd: Petőfi S. u., 
Kossuth L. u., Munkácsy M. u., 
Rákóczi F. u. 
November 16. szerda: Szabad-
ság tér, Hősök tere, Sport tér, 
Keceli u., Arany J. u.
November 17. csütörtök: Főkáp-
talan u., Terv u., Tavasz u., Ró-
zsa u., Gábor Á. u., Dózsa Gy. u. 
November 18. péntek: József A. 
u., Ifjúság u., Bem u., Zöldfa u., 
Akácfa u.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a biológiailag lebomló zöld hul-
ladék elszállítására a korábbiak-
ban megjelentett zöldjárat nap-
tárban megjelölt napokon kerül 
sor, az idei évben még két alka-
lommal, november 18. valamint 
december 16. napján. 

Keresztszentelés
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Beszoktatás
a kiscsoportba

Élet a „régi-új” oviban

60 év története
60 képben elmesélve

Névadó ünnepség „Tracht ist ein Bekenntnis zu 
unseren Vorfahren!”

Sváb nemzetiségi ruhában 
az általános iskolásaink

Sváb suhancok a 
kőszegi vár árnyékában

óVOdai Hírek
H Í R M O N D Ó

CsászártöltésiCsászártöltési

iskOlai Hírek

Szeptember elején 11 kiscso-
portos gyermek kezdte meg  
az óvodát. (10 fiú, 1 kislány)
Tanév végéig folyamatosan fog-
nak jönni a gyerekek, ahogy el-
érik az „óvodaköteles” kort.
2015 szeptemberétől a 3. élet-
évet betöltött gyermekeknek 
óvodába járási  kötelezettsége 

van. (Előtte 5 éves kortól volt 
kötelező)
Itt Császártöltésen eddig sem 
okozott problémát, mindenki-
nek tudtunk óvodai férőhelyet 
biztosítani.
A picik beszoktatását egyénre 
szabottan, fokozatos ütemben 

tervezzük, sok türelemmel, sze-
retetteljes légkörben.
Az otthonról érkező gyerekek-
nek újdonság, hogy napirend, 
szokás - és szabályrend van 
az oviban, amit be kell tartani. 
Cserébe sok kis játszótárs, érde-
kes játékok, mesék, versek töltik 
ki a napot.

Az a célunk, hogy a szülők nyu-
godtan tudják ránk bízni gyer-
meküket, tudva, hogy bizton-
ságban, jól érzi magát.

Herner Melinda
Vikker Viktória

kiscsoportos óvónénik

Szeptember 1-én birtokba ve-
hették az ovisok a felújított régi 
óvodát.
A csoportszobák tágasak, vilá-
gosak, vidám, színes berende-
zéssel.
Az udvar minden kívánságot 

kielégít: van füves focihely, tá-
gas homokozó, árnyat adó fák, 
napsütéses rész... szélvédett és 
barátságosan zárt, egyszóval 
ideális a picik nevelésére.
Az idei évben is 3 csoport in-
dult:

Kicsi - óvónénik. Herner Me-
linda, Ledniczkyné Vikker Vik-
tória. Dadusnéni: Györgyéné 
Geiger Angéla
Középső - óvónénik: Arnold 
Judit, Bergmann Jánosné. 

Dadusnéni: Angeliné Frick Anita
Nagy - óvónénik: Bujdosóné 
Csontos Erika, Winter Józsefné. 
Dadusnéni: Sendula Tiborné.
Munkánkat Weitzné Koszó Re-
náta pedagógiai asszisztens 
segíti.

2016. augusztus 1-től Bujdosó-
né Csontos Erika vezeti az in-
tézményt.
Óvodánkban német nemzetisé-
gi nevelés folyik, fenntartónk 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
ezen a szép helyen nevelhetjük 
a legkisebbeket.
Ezúton is köszönünk szépen 
minden segítséget!

Óvoda Nevelőtestülete

Néhány éve Hidasné Márin 
Magdolnától és Takácsné 
Stalter Judittól ajándékba kap-
tunk régi óvodás csoportképe-
ket. Ez indította el az ötletet, 
hogy gyűjtsük össze az ovis 
csoportképeket és rendezzünk 
állandó kiállítást.
Az anyagi hátteret Fuchs And-
rás nagylelkű pénzadománya 
biztosította, amit a „ Falatkák „ 
Óvodai Alapítványnak tett.
Először 25 képet szedtünk ösz-
sze, majd a „régi-új” óvoda át-
adó ünnepsége alkalmára bőví-
tettük ki 60-ra a képek számát.

A fotók az óvoda folyosóit dí-
szítik, betérhetnek az érdeklő-
dök egy kis nosztalgiázásra.

Falatkák „Óvodai
Alapítvány Kuratóriuma

2016. szeptember 1-től a Csá-
szártöltésen működő általános 
iskola új nevet visel: Császár-
töltési Bánáti Miklós Német 
Nemzetiségi Általános Iskola.
A névadó ünnepségre az au-
gusztus 31-ei iskolai évnyitó 
után került sor. Miután Koch 
Gabriella 6. osztályos tanuló 
elszavalta Szálas Béla császár-
töltési költő iskoláról szóló 
versét, Takácsné Stalter Judit 
köszöntötte az egybegyűlte-
ket, különös tekintettel Bánáti 
Miklós megjelent családtagjait. 
A polgármester asszony szavai 
után az intézmény névadójá-
nak életrajzát hallgathattuk 
meg. Bánáti Miklós (1903-
1988) a Császártöltési Katoli-
kus Népiskola tanítója, majd az 
Állami Általános Iskola tanára 
volt, és egészen 1964. évi nyug-
díjazásáig ott is szolgált. Ma-
gyar nyelv és irodalmat, német 
nyelvet tanított. Szerette mun-
káját, és jól is végezte. Aligha 
lehet többet, szebbet elvárni 
egy embertől, mint hogy lelki-
ismeretesen, tehetségesen, sőt 
eredményesen adja át tudását a 
fiatalabbaknak. Ezt tette Bánáti 
Miklós is. Nála azonban még 
egy különleges teljesítményről 
is említést kell tennünk. Több 
éves kitartó kutatómunkával 
kiderítette, hogy honnan szár-
maznak a császártöltési svábok, 
és betelepülésük idejétől, 1743-
tól 1964-gyel lezárva megírta  

a község krónikáját „Huszon-
két évtized az új hazában” cím-
mel. A község és lakói történe-
tével illetve életével továbbra is 
foglalkozott. 1981-ben kiadták 
az „Újabb adalékok Császár-
töltés történetéhez” címmel 
második könyvét, amelyben  
az ismertebb családok családfá-
it kutatta fel és mutatta be. Ku-
tatási eredményeit alapműnek 
tekinthetjük, Császártöltéssel 
foglalkozó tudományos mun-
kákban többször hivatkoznak 
rá. Az iskola érdemei elisme-
réseként vette fel Bánáti Miklós 
nevét.
Meghatódva hallgatta végig 
édesapja életútját és méltatá-
sát Bánáti Miklós lánya, Mag-
di néni, aki – szavait idézve 
– szerény ajándékkal érkezett 
településünkre. A Császár-
töltés Fejlődéséért Közala-
pítványnak és a Csengőszó 
Császártöltési Iskolai Alapít-
ványnak 1.000.000-1.000.000 
Ft-ot adományozott, melyből 
kérésére minden év végén egy 
kiemelkedően teljesítő tanulót 
jutalmaznak meg 50.000 Ft-tal.  
Az iskola igazgatónője, Stad-
lerné Csányi Éva egy virág-
csokorral köszönte meg Magdi 
néni felajánlását. 
Az ünnepség végén mindenki 
megtekinthette az iskola aulájá-
ban Bánáti Miklós mellszobrát.

Dóráné Heibl Anikó

Magyarországon 21 általános 
iskolát tart fenn a helyi német 
nemzetiségi önkormányzat. 
Ezek többségében folyik sváb 

néptánctanítás, így vannak 1-1 
csoportra való sváb ruháik.  
A Tracht Tag , melyet minden év-
ben április 24-én ünneplünk is al-
kalmat teremt a népviseleti ruha-
darabok bemutatására. Azonban 
a teljes iskolai diákság egyenruha 
jellegű népviseletbe öltöztetése 
csak Fertődön, Piliscsabán és Ve-
csésen valósult meg eddig. 2016. 
augusztus 31-én a Császártöltési 
Bánáti Miklós Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola tanévnyitó 
ünnepségén a lányok mindegyi-
ke vadonatúj, gyönyörűszép sváb 
ruhákban jelent meg. Rózsaszín, 
kék, zöld, bordó színű szoknyát, 
kötényt viseltek, császártöltési 

jellegű egyforma fehér ingekkel. 
A fiúk ruhája hamarosan népvi-
seleti mellénnyel fog kiegészül-
ni. Mindezen ruhákat az iskola 

varratta, illetve az iskola vette  
a ruhákhoz való anyagokat is.  
A szülőket nem terhelte anya-
gilag ennek kapcsán az in-
tézmény. A ruhák tárolása és 
tisztítása is az iskolán belül 
történik. Természetesen nem 
napi használatra készültek a vi-
seletek, csak ünnepi alkalmak-
ra hordják őket diákjaink. Sőt  
a pedagógusok is hamarosan ma-
gukra ölthetik a sváb öltözéket! 
A teljes töltési viselet része volt 
a lányoknál a hosszú ujjú blúz is, 
melyet a hűvösebb időben fog-
nak viselni.  Nemzetiségi isko-
laként joggal lehetünk büszkék 
egyenruhánkra!

Program naptár
Szeptembet 13. - nagy- középső színházi előadáson vesz 

részt az iskola szervezésében 
Szeptembet 15. - Szülői értekezlet

Szeptembet 25. - Nagycsoportosok fellépnek  
a szüreti felvonuláson Iskola névadó ünnepség Bánáti Miklós lányával,

Bánáti Magdolnával

Egy hetes német nemzetiségi 
táborban vett részt július 4. és 
10-e között 25 tanuló és 3 pe-
dagógus – Dóráné Heibl Anikó, 
Schuszterné Bárth Éva és Se-
bestyénné Márin Anna – az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt pályázat keretében, 

amelyre 1.000000 Ft-ot nyert is-
kolánk.
Remek programokon vettek 
részt tanulóink miközben bő-
vítették tudásukat. A foglalko-
zásokon felelevenítették német 
tudásukat és újabb ismereteket 
is szereztek.



2016. szeptember 2016. szeptember

8 9

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

Az előző lapszámban tévesen 
jelent meg a vőlegény neve ezért 
a házasoktól elnézést kérünk 
és a jelenlegi kiadványunkban 
korrigáltuk a hibát.
Kutyifa Erzsébet és Óber Jó-
zsef, császártöltési lakosok, 
2016.06.02.
HÁzASSÁGKöTÉSEK:
Rimai Anett és Kacska Csa-
ba, császártöltési lakosok, 
2016.08.13.
ÚJSzüLöTTEK:
Moldván Nóra - 2016. augusz-
tus 11., Kiskunhalas, anyja 
neve: Kurucz Kitti, apja neve: 

Moldván Péter. Lakcím: Csá-
szártöltés, Petőfi S. utca 74.
Emma-Sophia Péli - 2016. jú-
lius. 5., München, anyja neve: 
Istella Ildikó, apja neve: Péli 
Imre.

A képen Emma-Sophia Péli

közösségi életközösségi élet

Anyakönyvi hírek

A falualapítók ünnepe 
nálunk

Könyvtári Hírek

Falualapítók Ünnepe Császártöltésen 
augusztus 12-13-14.

A fahéj, az alma, és a vanília 
aromája, a frissen sült sütemény 
illata járta be az otthont a falu-
alapítók ünnepének első nap-
ján. A szorgos öreg kezek nem 
felejtik el az oly sokszor gyako-
rolt mozdulatokat. Dagasztást, 
gyúrás, keverés. Aki csak tud-
ta kivette a részét a munkából. 
Bár a sütemények a versenyre 
készültek, mégsem a győze-
lem volt a cél. Hanem az, hogy 
együtt töltsünk egy kellemes 
délutánt, és megmutassuk, mi is 
tudunk még! Tudunk dolgozni, 
ha kell. Igaz már nehezebben, 
lassabban, de a sok éves tapasz-
talat, és tenni akarás sok min-
dent pótol. Ilyenkor elszállnak 
a gondok, nem érezzük, hogy 
mi fáj, hogy kire haragszunk, 
vagy hogy miért zsörtölődtünk 
a reggelinél. A közös munka 

igazi gyógyszer számunkra. 
Nem beszélve a csodálatosan si-
került süteményekről, amelyre 
igazán büszkék lehetünk, mivel 
a szombati napon a zsűri kü-
löndíjjal jutalmazta munkánkat. 
Az oklevelet Takácsné Stalter 
Judit polgármester asszony, és 
Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő adta át. Mindannyian 
nagyon büszkék voltunk. 
Az eseménydús hétvégét a li-
getben zártuk. Ahol jó hangu-
lat, és egy igazi kuglóf kígyó 
várt minket. Ezen a kellemes 
nyári délutánon élveztük, a jó 
zenét, és a remek társaságot. 
Alig győzzük kipihenni a sok 
programot. Remekül szórakoz-
tunk, jövőre folytatjuk!

Flaisz Emőke
Intézményvezető

Péntek délután 18.00 órakor 
a Közösségek Háza teraszán 
ünnepélyes megnyitóval vette 
kezdetét az ünnepségsorozat. A 
Kiskunsági Vadászkürt Egyesü-
let által eljátszott Köszöntő után 

Leiler Menyhértné Margit néni 
szavalatával indult a program. 
Ezt követte Takácsné Stalter 
Judit polgármester asszony 
megnyitó beszéde. Ezután a 
Vadászati kiállítás megnyitója 
következett. Nagy sikere volt az 
esti színdarabnak, melynek sze-
replői voltak Harsányi Gábor, 
Nyertes zsuzsa, Magyar Attila.
Szombaton délelőtt kézműves 
foglalkozás és falunéző kisvo-
nat várta a gyerekeket és a játé-
kos kedvű felnőtteket. 11 órától 
a Falusi olimpia játékos vetélke-
dője gondoskodott a szórako-
zásról.
Szombaton délután Óvoda ün-
nepélyes átadására került sor, 

ahol Takácsné Stalter Judit pol-
gármester asszony, és  Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő  
mondott beszédet. Az átadó 
ünnepségen az óvodások, majd 
a  Császártöltési Néptánccso-

port és a kiskőrösi Szivárvány 
Tánccsoport műsorát is meg-
tekinthették a vendégek. Ezek 
után főtisztelendő Nagyidai 

A legjobb vörösbor Markó Já-
nos kékfrankosa, a legjobb fe-
hérbor a Csanádi Szőlőbirtok 
chardonnay bora, a legjobb rosé 
a Szemerey Ponce Zweigelt rosé 

bora. A díjakat átadta Lakner 
László a Hegyközség elnöke, 
Takácsné Stalter Judit polgár-
mester és Bányai Gábor ország-
gyűlési képviselő

I. helyezett:
Fekete Jánosné Lei Rózsa csörö-
gefánk
II. helyezett:
Lovasi Lilla és Lovasi Anna er-
délyi raffaelló szelet
III. helyezett:
Várhelyi Angéla vegyes pite

Császártöltési Borverseny
2016 díjazottjai

A Süteménysütő 
verseny győztesei

A Kurultájra érkezett török kül-
döttség négy tagja eltöltött pár 
napot Császártöltésen. Lakóhe-
lyünk szépsége, rendezettsége, 
az emberek szívélyessége na-
gyon megragadta őket. Elláto-
gattak a Tájházba, a Képes Ház-
ba és a Könyvtárba is.
A vendégkönyvbe beírt soraik 
közül idéznék néhányat:
„Minden tiszteletem ennek  
a közösségnek, akik felismer-
ték, hogy egy modern, fejlődés-

re nyitott és kutató szemléletű 
nemzedék felnevelésének alap-
vető foka a könyvtár léte.”
„A Császártöltés múltját tükrö-
ző fényképek visszarepítettek 
minket a lakosság akkori nap-
jaiba, minden egyes fotó őrzi 
azon emberek emlékét, akik 
hozzájárultak településük fejlő-
déséhez, növekedéséhez”.

Taner Gabriella
könyvtáros

Zsolt plébános úr felszentelte a 
régi-új óvodánkat.
Vasárnap délelőtt harangszen-
telést tartottunk az Újtemető-
ben. A harangot és a haranglábat 
a császártöltésiek adományából 
finanszíroztuk, melyet ezúton is 
megköszönünk.
Vasárnap délután a Ligetava-

tóra került sor, ahol a telepü-
lés lányai, asszonyai által sü-
tött óriás kuglóf kígyó várta a 
vendégeket. A zenéről  és a jó 
hangulatról a Fuchs zenekar 
gondoskodott. A vendégek ki-
próbálhatták a Malom-patak 
partján felálított virtuális játé-
kokat is.

A Császártöltés Fejlődéséért Közalapít-
vány által támogatott nyári programok:
A Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány az utóbbi időben több 

adománygyűjtést szervezett. A támogatóknak köszönhetően elkészült 
az új temető harangja. Jól sikerült a Falualapítók ünnepére szervezett 
jótékonysági akciónk is, melynek bevételéből kandelábert, temetői pa-
dokat szeretnénk vásárolni. Alapítványunk támogatta a nyári teleházi 

kézműves és múzeumi foglakozásokat. Jól sikerült az általunk szer-
vezett Falusi olimpia, a Falualapítók Ünnepére szervezett kézműves 
délelőtt is. Augusztusban jutalmaztuk az öt középiskolás, főiskolás és 

egyetemista diákot, kiknek tanulmányi eredménye jó, illetve kitűnő lett.
Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik adományaikkal vagy 

önkéntes munkájukkal segítették alapítványunk munkáját.
Köszönjük az alapítványunknak felajánlott 252.970 Ft-ot.

Hidasné Márin Magdolna kuratórium elnöke
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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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Falusi olimpia Tanévnyitó 2016Hajrá Töltés!

Képek a Falusi olimpiáról, melyet a Császártöltés Fejlődéséért 
Közalapítvány szervezett

Sebestyénné Márin Anna és 
Füleki Antal valamint segítőik 
várták a játékos kedvű császár-
töltésieket a Ligetben a Falusi 
olimpiára. A jó hangulatú, játé-

kos vetélkedőt a Cingárok csa-
pata nyerte. A díjat, egy talicska 
innivalót Takácsné Stalter Judit 
polgármester és Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő adta át.

A Császártöltési csapat továb-
bi meccsei:
Október 2-án 15.00 órakor Csá-
szártöltés EFSK - Dunapataji 
KSE,
Október 8-án 15.00 órakor Faj-
szi SE- Császártöltés EFSK, 

Október 16-án 15.00 órakor 
Császártöltés EFSK – Öregcser-
tő KSE,
Október 22-én 14.30 órakor 
Csávolyi SK - Császártöltés 
EFSK.

2016. augusztus 31-én délután 
17.00 órakor kezdődött a tan-
évnyitó ünnepség. A diáklá-
nyok új népviseleti ruhájukban 

foglalták el a helyüket. A 8. 
osztályosok bekísérték az elsős 
tanulókat. A Himnusz után két  
4. osztályos tanuló szavalatát 

hallhattuk, majd az igazgatónő 
és a polgármester asszony be-
széde következett. Az ünnepség 
keretében a nyári táborozások 

élményeiből kaptunk ízelítőt. 
Ezt követően Kőmíves Péterné 
és Kőmíves Péter tanítók vehet-
ték át aranydiplomájukat.
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