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Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja
Császártöltés lakosságát, a Császártöltésről elszármazottakat, a településünkre
érkező vendégeket a FALUALAPÍTÓK ÜNNEPE 2017. augusztus 11-12-13-án
megrendezésre kerülő programjaira. Részletes program az újságban található.
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Kedves Császártöltési Olvasók!

Deggenhausertal és Császártöltés 25 éves partnerkapcsolatának
ünneplése Deggenhausertalban

Csoportkép a 2017. év kitüntetettjeivel

A mi járásunk - Császártöltés bemutatása Kecskeméten

Játszótér átadás

Deggenhausertal és Császártöltés 25 éves partnerkapcsolatának ünneplése Deggenhausertalban
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Felkérést kaptam, hogy néhány
szót írjak a most megjelenő lapba, bevezetőként.
Gondolkodtam, hogy vajon mi
is legyen ennek a kis bevezetőnek a témája. Aztán azt találtam
ki, hogy érdekes lenne az idő
múlásáról elmélkedni egy kicsit,
hogy mennyi minden változott
itt a faluban az elmúlt évtizedekben. Gondoltam egy kicsit
megállok és visszanézek erről,
a saját szemszögemből.
1989-től 1994-ig dolgoztam a
szombathelyi kórházban, belgyógyászati osztályon és 1994.
szeptemberétől vagyok a faluban háziorvos. Nagy volt a váltás, az kétségtelen.
A kórházi nyüzsgés és fiatal
kollégák társasága után hirtelen
lelassulni látszott az élet. A rendelő feletti szolgálati lakásban
kezdtünk feleségemmel és az
akkor 2 éves lányommal.
Érdekes volt a csend amit valahonnan a szomszédból jövő
kakaskukorékolás és időnként a
templomtorony hangja szakított
meg. Messze nem kellett mennem a rendelőbe, hisz kezdetben felette laktunk. Akkoriban
nagyon sokan voltak egy rendelésen, ami akár kora délutánig
is eltartott. Az előző kollégától,
akinek a helyére kerültem hos�szú névsort örököltem. Ezen
70-80 beteg szerepelt, akikhez
havonta legalább 1x egyesekhez 2x is ki kellett járnom. Így
a délelőtti rendelések után nyakamba vettem a falut és naponta
vagy 5-10 beteghez kimentem.
Erre jöttek még rá a hívások
szép számmal. Jártam a házakat
délután, aztán minden este volt
kezdetben esti rendelés is. Központi ügyelet nem létezett, így
gyakorlatilag az életem felét akkor tisztán ügyelettel töltöttem.
Miután állandóan volt orvos a
faluban készenlétben, jöttek is a
hívások szép számmal hol indokoltan, hol indokolatlanul.
Emlékszem az első rendelésre, mikor Csula néni berontott
Középcsaláról azzal, hogy a
mamával baj van. Persze nem

ismertam akkor senkit és azt
sem tudtam, hogy olyan, hogy
Középcsala létezik. Csula néni
Középcsaláról? Úr Isten! Aztán
pár perc múlva a fejkendős as�szony (akit később nagyon megszerettem) egy zöld Wartburggal vitt ki a tanyára úgy, hogy a
gázpedált alig érte el én meg ott
pattogtam mellette az anyósülésen és meredten néztem előre,
azon elmélkedve, hogy vajon jó
helyre jöttem-e dolgozni és nem
szúrtam-e el az életemet.
Akkoriban nem volt mobiltelefon, vagy ha volt is, nem elérhető áron. Gyakorlatilag telefondrót véghez voltam kötve,
szobafogságra ítélve. Elvileg
nem hagyhattam el a lakást sem
ügyeleti időben.
Mégis, az akkori, fiatalkori lelkesedés vitt előre és bizony jobban éreztem magam háziorvosként mint előtte kórházban .
Délutánonként jártam a falut.
Feleségem otthon volt a szolgálati lakásban és ha bejött egy hívás, kitett az erkélyre egy piros
plédet és ha az épület előtt mentem el, innen tudtam, hogy meg
kell állnom és fel kell vennem az
újabb hívásokat.
Azóta nagyon sokat változott a
világ. Az ügyeleti idő korlátozásával élhetőbbé tették a munkánkat.
Rengeteget fejlődött a számítástechnika, gyorsabbak a gépek,
így gyorsabban el lehet látni a
betegeket. Mobiltelefon birtokában nem vagyok ügyeleti időben sem helyhez kötve.
Az interneten keresztül bárhonnan rá tudok kapcsolódni
a rendelői számítógépre, még
akár mobiltelefonnal is, így meg
tudom nézni a beteg laborjait,
zárójelentéseit, akár háznál is.
A fejlődés nem áll meg és közeledik az elektronikus recept
lehetősége is. Olyankor nem
is kell receptre nyomtatni a
gyógyszert, a beteg csak elmegy
a patikába, ahol a gyógyszerész
látja, hogy mit írtak fel neki és
megkapja a gyógyszert.
Az
elektronikus
recepttel

egyidőben jön az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér
(EESZT), ahol a betegek összes
lelete az egészségügyi ellátó
számára elérhető lesz.
Most elérkezett az egészségház
felújítása is, amire 2018. folyamán kerül sor. Új belső burkolat, bútorcsere, korszerűbb
fűtés, világítás, barátságosabb
környezet fogja várni a betegeket.
Jól esik néha megállni, visszatekinteni. Tudom, sokan tele
vagyunk problémákkal, gondokkal, sok mindennel kapcsolatban elégedetlenséggel…
Mégis azt látom, ha messzire
visszatekintünk, mellbevágó a
világ változása, fejlődése körü-

löttünk, amit fontos, hogy tudjunk értékelni és örülni neki.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok jó egészséget a császártöltésieknek és jó olvasást a laphoz.
Dr. Rígler Kálmán

A csalai játszótér
átadása
Kiscsalán a mai napon átadásra került a régóta vágyott játszótér. Köszönet érte Peter
Hofbauernek, aki felajánlotta területét. Köszönet Dobosi Lászlónak az elvégzett földmunkáért. Köszönet az Önkormányzat
dolgozóinak: Barabás Róbertnek, Illyés Istvánnak, Halász

Ferencnek, Mendler Gábornak.
Köszönet az Önkormányzatnak,
a játszótér finanszírozásáért.
A Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány. a játszótérre felajánlott egy szemétgyűjtőt. Bízunk benne a csalai és minden
Csalára látogató gyermek örömét leli a játszótérben.
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Önkormányzati
kitüntetések
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 19/2015. (XII.21.)
önkormányzati
rendeletben
foglaltak figyelembe vételével
2017. évben három személyt és
egy civil szervezetet részesített
önkormányzati kitüntetésben.
A kitüntetéseket ünnepi keretek között Takácsné Stalter Judit polgármester adta át 2017.
június 11. napján a Pedagógusnap keretében.
A rendezvényen Bolvári Csaba

„Császártöltés Község Közéletéért”, Kőmíves Péter Attila és
Kőmíves Péter Attiláné „Császártöltés Község Ifjúságának
Oktatásáért és Neveléséért”,
míg a Császártöltési Német
Nemzetiségi Kulturális Egyesület (felnőtt tánccsoport) „Császártöltés Község Kultúrájáért”
önkormányzati szakmai kitüntető díjat vehetett át.
A kitüntetettek tevékenységének folytatásához sok erőt,
kitartást és jó egészséget kívánunk!

Kitüntetettjeink 2017
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Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az ingatlanok előtti közterületek karbantartása, gondozása az ingatlantulajdonosok/használók kötelessége. Az
ingatlan előtti közterület tisztántartásáról, zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról illetve
gyomtalanításáról az ingatlan-

tulajdonosnak/használónak kell
gondoskodnia. Az elhanyagolt
közterület az érintett tulajdonos/használó felelősségre vonását eredményezheti.
Kérjük, szíveskedjenek az ingatlanok előtti közterületek
tisztántartásáról megfelelő módon gondoskodni!

A zöldhulladék
gyűjtésének rendje
Januári lapszámunkban tájékoztattuk a település lakosságát a zöldhulladék gyűjtés
rendjéről, azonban a zöldhulladék elszállításának időpontjai
csak április hónapig kerültek
Hónap
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

közzétételre. A szolgáltató időközben történt tájékoztatása
szerint a fennmaradó hónapokban az alábbiak szerint kerültek
meghatározásra a szállítási időpontok:
Begyűjtési nap
28
25
22
20
17
15

Parlagfű elleni
védekezés

www.csaszartoltesiek.hu
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egyházi Hírek

A parlagfű Magyarországon a
legnagyobb területen előforduló
és legelterjedtebb gyomnövény,
melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. A 2008. évi XLVI. törvény
17. § (4) bekezdése értelmében:
„A földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni,
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Felhívjuk a földhasználók és az
ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a hivatkozott jogszabályban megfogalmazottak értelmében tegyen eleget a parlagfű

védekezési kötelezettségének. A
védekezési kötelezettség elmulasztása esetén ún. „közérdekű
védekezést” kell elrendelni. A
mentesítés, valamint az eljárás
egyes költségei az ingatlan használóját terhelik. A védekezési
kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírságot kell
kiszabni a fertőzött terület nagysága, fertőzöttségének mértéke
figyelembevételével, melynek
összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Kérjük az
ingatlantulajdonosokat, illetve
földhasználókat, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a
parlagfű-mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.

Nagyboldogasszony - Augusztus 15.
Augusztus hónap nevének említése számunkra egyben azt is
jelenti, hogy csodálatunk és hódolatunk középpontjában megjelenik egy Asszony, kinek öltözete a nap, s egy király, kinek
kezében kard. Mieink ők mindketten. Az Asszony a hit által, a
király a vér által. A véreink ők
mindketten, hiszen az emberi
nem legkiválóbb teremtménye
és egy nép méltó anyja: Mária és
István király.
Míg élt a földön föltekintettek
rá, miután a mennybe vétetett,
szívünk-lelkünk fölemelve hozzáfohászkodunk, a megdicsőült
égi Anyánkhoz. Szent István
király temetkezési helyét évszázadokon át pusztította a török, s
akarta feledtetni az önkényural-

mi rendszer, de áll még a nemzet. Ó add Uram, hogy ne váljék
nagy sírhellyé, egy nemzet temetőjévé a Kárpát-medence!
S mindenkor, ha megkísért bennünket e szomorú gondolat, akkor föltekintünk arra, aki elfogadta István felajánlását, s most
égi Patrónánkká lett!
Nagyboldogasszony ünnepe a
hit ünnepe is egyben. Ha Mária ma is él, akkor az mind igaz,
amit hitünkkel megvallunk. Valószínűleg a közelgő Hit éve alkalmával Mária különösképpen
is a szemlélődésünk középpontjába kerül. Hiszen csodálatos
az Ő alázatos hite. A hit mindig
alázatosságot jelent, hiszen meg
kell hajtanunk fejünket akkor is,
amikor az eszünk mást mond

Bibliatábor
Idén ötödik alkalommal szervezett napközis Bibliatábort
a református gyülekezet Császártöltésen, a Lakner borászat
udvarán. Június utolsó hetében
minden nap reggel nyolc órától délután öt óráig tartottak a
színes programok. Délelőtt a fő
hangsúly az evangéliumi tanításon volt, délután pedig a szórakozásé lett a főszerep. Ebben az
évben a Bibliatábor is a most 500
éves reformáció jegyében telt. A
közel ötven gyermek négy csoportra osztva egy-egy középkori
egyetem diákságának a bőrébe
bújva teljesített játékos feladatokat, így dukátokat gyűjthettek
egyetemi bursájukba, amikért
a tanulásukat segítő dolgokat,
illetve játékokat, könyveket és
édességeket vásárolhattak a diákpiacon. Az ötödik Bibliatábor

alkalmával két régi álmunk is
valóra vált. Már rég óta szerettünk volna egy saját logóval
ellátott pólót adni a résztvevő
gyerekeknek, továbbá meghívni egy koncert erejéig hazánk
egyik legnépszerűbb keresztyén
zenei előadóját, Pintér Bélát.
Közel kétszázan voltunk jelen
az igazán felemelő hangulatú
koncerten, ami tényleg viharos
sikert aratott. Köszönettel tartozunk a Császártöltési Önkormányzatnak és az Iskolának a
támogatásért, az önkéntes Tűzoltóknak, továbbá mindazoknak
a testvéreknek, akik egész héten
szolgáltak a gyerekek között. A
reformáció egyik jelmondatával zárom soraimat „soli Deo
gloria” vagyis, mindezért egyedül Istené a dicsőség.
Papp Szabolcs Zsolt lelkész

nekünk. A napokban átéreztem
azt, hogy sok embernek tényleg van hite. A szentáldozások
alkalmával átélem ezt a hitet,
ahogy a hívők hittel veszik a
kenyeret, s elhiszik, hogy az
Krisztus Teste. Arról elmélkedtem magamban, hogy ezeket az
embereket/bennünket milyen
sokszor megmosolyognak mások, akik távol vannak a hittől.
Szinte sajnálnak bennünket,
hogy értelmetlen dolgokra fecséreljük időnket. S akkor látomásszerűen azt éreztem, hogy
micsoda kitörő öröm lesz az, ha
majd ezek az egyszerű lelkek az
örökkévalóságban megbizonyosodnak arról, hogy balgaságnak
tartott vallásgyakorlatuk nem
más volt, mint az Istennel való

találkozás földi pillanatai. Én a
magam részéről már elkészítettem a mondatot, amelyet szeretnék az atyai házban kimondani. Ez pedig a következő: „Hát
mégis csak igaz!”
Boldogasszony földi boldogsága és fájdalma ismert számunkra. Nagyságát Ő érezte, Mária
ma is boldog, mégpedig azért,
mert közbenjárónk lehet az égben. A szeretet nem szűnik meg,
aki szeret, annak mindig van
mit tennie. Éljünk úgy, hogy
boldogok lehessünk majdan, s
nekünk is megadassék a kegyelem, hogy közbenjárhatunk azokért, akik még a földön élnek!
Főtisztelendő Nagyidai Zsolt
plébános

Házaspárok útja
A Kossuth utca végén található
felújított keresztnél, a Keresztdombnál kerül kialakításra a
Házaspárok útja. Támogatásával Ön is hozzájárulhat a megvalósításához. A támogatás nincs
összeghatárhoz kötve. A támogatók felkerülnek a Felajánlók
listájára, melyet a stációkon helyezünk el. A támogatás befizethető a Hivatal 2-es szobájában,
vagy a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány számlájára:
Rónasági Takarékszövetkezet
52500123-11059826.
Köszönjük!

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Tóth József és Hóman Dóra, a házasságkötés időpontja:
2017.05.23.
Jankuczi Lehel és Jonás Éva, a házasságkötés időpontja:
2017.06.06.
Haszilló Sándor és Pál Tünde, a házasságkötés időpontja:
2017.06.28.
Újszülöttek:
Torgyik Noel Alexander -2017. június 7. Baja, Anyja neve:
Torgyik Edina, Lakcím: Császártöltés
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Jó tanulók kirándulása

A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány, a Császártöltés Fejlődéséért Alapítvány és
az iskola az idei évben is kirándulással jutalmazta a kitűnő és
jeles tanulókat. Erre 2017. június 13-án került sor.
A 74 díjazott tanuló Etyekre kirándult, a Korda Filmparkba.
Míg az egyik csapat interaktív
kiállítást tekintett meg, addig
a másik csapat kalandterápián
vett részt. Később különböző
filmek díszletei között sétáltunk, voltunk New York-ban,
Rómában is. Második állomásunk a felcsúti Puskás Akadémia volt. Mindenkit elbűvölt

az igényesen, szépen kialakított
stadion. Az arénából a Vál-völgyi Kisvasúthoz mentünk, majd
elvonatoztunk a végállomásig,
ahol már várt ránk a busz.
Fáradtan, ám sok szép emlékkel
tértünk haza Császártöltésre.
Köszönjük szépen az iskolának
és az alapítványoknak ezt a tartalmas napot. A programok egy
részét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul!
• Program keretében Bánátisok
barangolása Bácskában 1.008.000
Ft-ot és a Bánátisok barangolása Erdélyben című pályázattal 1.244.000
Ft-ot nyert iskolánk.
• A Nemzeti Tehetség Programban
a Játszani jó! Pályázatunk 1.973.000
Ft-tal 100 %-os támogatásban részesül.
Tanulóink a nyári szünetben 6 alkalommal utazhattak az uszodába

Kiskőrösre az Önkormányzat buszával.
• Július 23-tól július 28-ig iskolánk
44 tanulója és 5 kísérő 6 napos Erzsébet táborban vesz részt Zánkán,
„Nekünk a Balaton a Riviéra! címmel.
• A tanévnyitó ünnepséget
2017. augusztus 31-én 17.00
órakor tartjuk.
• Az első tanítási napon 2017.szeptember 1-jén (péntek) kapják majd
meg a tankönyveket a tanulók.

Idén is nagy sikere volt a Parkerdőben megrendezett
Madarak és Fák Napja vetélkedőknek
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Kirándulás
a nagycsoportosokkal
Óvodánkban
hagyománnyá
vált, hogy a nagycsoportos gyerekekkel nagyobb kirándulásra
megyünk, amit a Falatkák Óvodai Alapítvány támogat.
Ez az idei évben is így történt.
Szegedre utaztunk velük, amit
már nagyon izgatottan vártak.
A közös buszozás már önmagában is hatalmas élmény volt.
Első utunk a Vadasparkba vezetett, ahol ámulattal nézték
a szebbnél szebb különleges
állatokat. Legfőbb kedvencük
a zsiráfok és a szurikáták vol-

tak. Az állatkerti séta után a
bábszínházba látogattunk, ahol
a Sötétben nem látok aludni c.
darabot nézhettük meg. A műsort bábfesztivál keretén belül
adták, így különösen igényes
előadásban volt részünk.
A nap végét Soltvadkerti fagylaltozással zártuk.
Igazán tartalmas, hangulatos,
vidám volt a nap, amire nagyon
szívesen emlékeztek vissza. Lerajzolták az ott látottakat, beszélgettek róla, eljátszották az
ottani élményeiket.

7. osztályos lányok

Iskolai hírek

Császártöltési

Az iskolaudvar
felújítása
A tanítás befejezése után elkezdődött az udvar felújítása. A
több mint 600 négyzetméteres
terület felújítása igazi kihívás
a császártöltési vállalkozónak,
Mihályi Lászlónak. Az előkészületekben, a beton feltörésé-

ben az Önkormányzat dolgozói
és közmunkásai is részt vettek.
A 20-30 cm beton feltörése után
lehet elkezdeni a térkő lerakását. Mire becsengetnek szép,
rendezett udvar fogja várni az
iskolásokat.

Évzáró az óvodában

Több évtizedes tradíció, hogy
május végén tartjuk az óvodai
anyák napi-évzáró műsorunkat. Az óvodai nevelési év aktív
része ezzel az ünnepséggel zárul le. Kicsit betekintést adunk
az év közben elsajátított dalokból, versekből. Az idei évben
május 27-én volt ez a jeles nap
a Közösségek Házában.
Középső csoportos óvodásaink
vidám énekes-verses műsorral
lepték meg családtagjaikat. A
köszöntés után büszkén vették át gyermekeik ajándékait a
szülők. A nagycsoportosok már

izgatottan készültek az anyák
napiévzáró-ballagásukra.
Érezték, hogy egy „korszak” lezárult életükben. Színes egyéni
versmondásokkal, énekes körjátékokkal, táncos-zenés mesejelenetekkel (német nyelven is)
kedveskedtek nézőiknek.
Az anyák napi köszöntés és
ballagás is meghatóra sikerült a
végén,- mindenki számára.
Közös énekléssel átballagtunk
az óvodába, ahol videó vetítés,
közvetlen beszélgetés és süteményezés zárta az ünnepséget.
Nagycsoportos óvónénik

Nyári élet az óvodában
Tombol a nyár, forr a levegő,
zümmögnek a méhecskék, csiripelnek a madarak, felszabadult gyerekzsivajt visz a szél az
óvoda udvarából.
A szülők nyugodtan dolgozhatnak, hiszen csemetéik jól
érzik magukat, biztonságban,
kellemes környezetben töltik
el a napot. A nyár az oviban is
más: a csoportok összevontan
működnek, mindenki együtt
van. Reggelente szabad játék,
kis barkácsolás. Tízórai után
irány az udvar, ahol focizni, homokozni, rollerezni, szabadon
mozogni lehet. Párakapu segít
a felfrissülni vágyóknak.
Az uzsonnákba is új ötleteket,
kreativitást csempésznek a
konyhán: mosolygós arcocskák,
baglyok, teknősök hozzák meg
a kedvet a jóízű, egészséges falatozásra.

Július 31-től augusztus 20-ig
csendes lesz az épület. Ekkor
történik az éves fertőtlenítés,
nagytakarítás. Augusztus 21től ismét várjuk a gyermekeket.
A hagyományos menetrend
szeptember 1-én kezdődik. Augusztus utolsó heteiben a leendő kiscsoportosokat felkeresik
az óvónénik és megismerkednek a családokkal.
Mindenkinek kellemes feltöltődést kívánunk!
Az Óvoda Dolgozói

Történelmi barangolások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul” pályázat keretében
„Történelmi Barangolások Szlovákiában” címmel 32 császártöltési diák, főként 7 osztályosok, 6
felnőtt kíséretében 2017. június
1-2-3-án kirándulást tett Szlovákiába.
A négy és fél órás utazás után
megérkeztünk a Naszvadi iskolába, ahol bemutattuk a helyi
diákoknak Császártöltést és a
császártöltési iskolát. Kirándulásunk második állomása a
Bős-Gabcsi hová Vízerőmű volt,
ahol hajóra szálltunk és miután
beértünk a vízerőmű kamrájába,
a zsilipeket lezárták és a vízszint
híretlen 24 métert emelkedett,
majd a kapuk kinyitása után 24
métert süllyedt. Különleges élmény volt számunkra. Az igazat megvallva néha komolyan
megszeppentünk. Majd a Gútai
vízimalomhoz látogattunk. Ez a
malom eredetileg két párhuzamosan úszó lehorgonyozott hajón állt, majd rejtélyes körülmények között leégett. Ma Gútán
található Európa egyik legfejlettebb, legmodernebb malma.
Szállásunk az ógyallai középiskola kollégiumában volt, ahol
szigorú szabályokat kellett követnünk, ami nem is volt baj,
hisz így legalább kipihentük
magunkat.
A második nap reggelén először
a csillagvizsgálót tekintettük
meg Ógyallán, majd ellátogattunk a temetőbe is, ahol Feszty
Árpád családi síremléke látható.
Következő állomásunk a Duna
mentén lévő Izsa volt, ahol egy
római katonai erődítmény törté-

nelmi emlékei találhatók és a helyi múzeumba kiállítást mutatta
be az ókori római katonai tábor
életét.
Nagyon érdekesnek találtuk
Komáromban az Európa udvart, ahol 36 ország és tájegység építésének jellegzetességei
nyűgöztek le bennünket. Majd
Bajmocra utaztunk, az itt található vár a 13. században épült,
a történelem folyamán mindig
magyar királyi tulajdonban volt,
Mátyás király is itt szeretett ide
járni. Különösen szépek és érdekesek a falvak, és a mennyezetek
faburkolata, a kézzel faragott
bútordarabok, a Japánból hozott
vázák a 7 mázsás csillár.
A második nap után mindannyian fáradtan értünk a szállásunkra, nem is csoda, hisz a lépésszámláló szerint az nap 13000
lépést tettünk meg.
A 3. nap a dévényi várhoz utaztunk, ami a történelmi Magyarország legnyugatibb vára volt.
A 212 méter magas várhegy kőszirtjéről pompás a panoráma.
Kirándulásunk utolsó állomása
Pozsony, Szlovákia fővárosa
volt. Pozsony úgy, mint Budapest a Duna két partján terül
el, a várost hidak kötik össze.
Itt megtekintettük a szépen felújított Pozsonyi várat, a város
szívében álló koronázó templomot, aminek a tetején 2,5 méter
átmérőjű és 164 cm magas magyar korona látható. A koronázási úton áll az az épület, ahol a
magyar országgyűlés ülésezett
1802 és 1848 között . A Porimóri
palotában felbecsülhetetlen értékű goblenek ékesítették a falakat. Délután öt órakor fáradtan,
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Csala-nap 2017.
Az idén 17. alkalommal került
megrendezésre a Császártöltéshez tartozó Kiscsalán a Csalanap. Július 1-én, szombat délután
a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány jótékonysági lángos
sütésével kezdődött a program, a
büfé pedig hűtött italokkal várta
a vendégeket. A gyerekek eközben megnézhették a tanyagazdaságban lévő állatokat, a bátrabbak meg is simogathatták a
cicákat, kutyusokat, lovakat. Az
önkormányzat támogatásának
köszönhetően színvonalas mű-

sort láthattak, hallhattak az érdeklődők. A Császártöltési Tánccsoport előadásával kezdődött a
műsor, majd a keceli Kéknefelejcs asszonykórus következett.
Utánunk a szintén keceli Bogárzó Citerazenekar szórakoztatta
a megjelenteket. A csalai gyökerekkel rendelkező Prepszent testvérek műsora is nagy sikert aratott. A vacsora után igazi tanyasi,
kemencében sült pogácsát és kelt
kalácsot fogyaszthattak a vendégek, majd ezt követően hajnalig
rophatták a táncot az utcabálon.

A mi járásunk
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
kezdeményezésére
minden hónap első péntekjén
egy-egy járás ismerteti turisztikai látnivalóit, épített és kulturális örökségét, illetve kínálja

a térség gazdáinak termékeit, a
kézművesek munkáit.
Július 7-én a Kiskőrösi Járás,
benne Császártöltés is bemutatta színes és gazdag értékeit.

Agócs Péter természetőr előadása a Föld napja alkalmából.

Az utolsó tanítási napok egyikén élményekkel teli délelőttöt
szereztek a könyvtárban a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány tagjai az alsós gyermekek
számára. 7 próbát, 7 akadályt
kellet legyőzniük a vetélkedő
résztvevőinek. A kalandozás a
mesék birodalmában „Mesék
Vándorútján”történt. A csapatok

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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tagjai segítettek Hamupipőkének
kiválogatni a lencsét, megkeresni
a kiskakas gyémánt fél krajcárját, pecázhattak a mesetóban,
találkozhattak eddigi olvasmányaik mesehőseivel, kipróbálták
ügyességüket, eszességüket és
a mesékben való jártasságukat.
A vetélkedő vidám hangulatban
telt el.		
H.M.M.
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

Huszonöt éves
partnerkapcsolat

Kellemes nyáresti programot nyújtott a Tájházban és
a Rózsakertben megrendezett Múzeumok éjszakája.

Kreatív klub

Vetélkedő a könyvtárban

Közösségi élet

Borverseny
Császártöltési bor sikere a Duna
Borrégió és Hajós-Bajai Borvidék
borversenyén. Szemerey István
a Hajós-Bajai Borvidék legjobb
rozé boráért, amely Flora rose
cuvée néven ismert arany serleg
díjat kapott.
A Szemerey pince bemutatása:
A Szemerey Pince a Hajós- Bajai Borvidék sváb településén,
Császártöltésen található családi
pince. A borkészítés tudománya
generációkon keresztül, sváb hagyományokon alapult, amelybe
2009-tól Szemerey István hozott
fiatalos és innovatív gondolkodásmódot. 2014 -től teremtette
meg a feltételeit, hogy az autentikus családi présház mellett egy
modern reduktív, irányított erjesztésre alkalmas pincét hozzon
létre. A kiváló minőségű alapanyagot, saját 21 hektáros szőlőbirtokuk biztosítja, melynek fajta
szerkezetének aránya 50 %-ban
magyar nemesítésű szőlőfajták

és 50 %-ban világfajták teszik ki.
Szőlész, borász tevékenységüket,
a falusi turizmus keretein belüli
borkóstolók megrendezésével teszik színesebbé.
Céljuk, hogy a magyar nemesítők fajtáinak arányát növelve, azokat előtérbe helyezve (
a területi adottságokhoz jól illő
világfajták mellett) , a bennük
rejlő lehetőségeket kihasználva,
kiváló minőségű prémium kategóriás, reduktív, gyümölcsös és
hagyományos érlelésű borokat
készítsenek.

A nyári szünet remek alkalmat
teremt arra, hogy a gyerekek
önfeledten élvezzék a kötöttségek nélküli hétköznapokat.
Nincs iskola, nem kell tanulni,
szabad reggel sokáig aludni …
Egy idő után azonban unalmas
lesz ez a nagy szabadság. Azért,
hogy érdekes elfoglaltságot tudjunk biztosítani a gyerekeknek,
létrehoztuk az immár harmadik éves Kreatív klubot. Minden szerdán, délelőtt 9 órától
12 óráig a Teleház kávézójába
várjuk az érdeklődő gyerekeket
ingyenes kézműves foglalkozásainkra. Színes és tartalmas
programokat állítottunk össze
a nyári szünet idejére. Papírgu-

rigából állatokat készítettünk,
szélforgókat hajtogattunk, mintalyukasztóztunk, vágtunk, ragasztottunk…Tervezünk még
gyöngyfűzést az Agape Team
Missziós Csoport Alapítvány
segítségének köszönhetően és
a Császártöltés Fejlődéséért
Alapítvány hozzájárulásával lehetőségünk nyílik új kézműves
technikák kipróbálására is. Péntek délelőtt 10 órától új programot indítunk, a Mozi délelőttöt.
Régi, magyar és külföldi rajzfilmeket vetítünk, pattogatott
kukoricát készítünk. Minden
érdeklődő gyereket szeretettel
várunk!
A Teleház dolgozói

Császártöltés és Deggenhauser
tal közötti partnekkapcsolat
25 évvel ezeleőtt kezdődött. A
kezdeményező a két település
akkori polgármestere Wiedner
István és Knut Simon volt.
Deggenhausertal 1050 kilométerre fekszik Császártöltéstől.
Annak ellenére, hogy nagy a
távolság a kialakult barátságok
legyőzték ezt az akadályt.
A kapcsolat a kezdetektől töretlen a családok között. A hivatalos kapcsolat néhány év
nehézség után 2015-ben ismét
visszatért a régi kerékvágásba,

amikor Takácsné Stalter Judit
deggenhausertali látogatása során megerősítette a két település
közötti együttműködést.
Knut Simon 2016-os nyugdíjba vonulása után Fabian
Meschenmoser polgármester is
megerősítette szándékát, hogy
örömmel folytatja a két település közötti kialakult partnerkapcsolatot. 2017. június 17-én
kerül sor a 25 éves jubileumi
ünnepségre, melyen Császártöltésről egy 80 fős delegáció vesz
részt Deggenhausertalban az
ünnepségen.

Pedagógusok köszöntése
Június 11-én, vasárnap a Közösségek Házába ünnepi műsor keretei között köszöntöttük
községünk pedagógusait. Iskolánk kórusának és diákjainak
versekkel, idézetekkel, dallal
és zenével tarkított fellépése
könnyeket csalt a szemekbe.

Takácsné Stalter Judit polgármesterasszony ünnepi köszöntője után a fellépő gyerekek jelképesen egy-egy szál virággal
köszönték meg a nyugdíjas és
a még aktív korú pedagógusainknak az egész évben végzett
munkájukat.

Idén nyáron is nagy sikere van a szerda délelőtti kézműves
foglalkozásoknak, melyet Rácz Hajnalka művelődésszervező vezet.
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Óvodai ballagás 2017
Augusztus 11., péntek
18.00 Megnyitó ünnepség - Köszöntő: Takácsné Stalter Judit polgármester,
Közreműködők: Markó Dorina ének, Koch Gabriella vers. Babakiállítás Gatter Istvánné gyűjteményéből,
a kiállítást megnyitja: Matos Maja, Helyszín: Közösségek háza.
19.30 Karinthy Frigyes: A bűvös szék, komédia egy felvonásban a Kiskőrösi Szilveszter Társulat előadásában, Rendezte:
Supka Éva, Helyszín: Sportcsarnok. Borkóstoló a helyi pincészetek közreműködésével, Helyszín: Teleház Rózsakert.

Augusztus 12., szombat
Kirakodó vásár
9.00-12.00 Ingyenes kézműves foglalkozás gyerekeknek- a helyi civil szervezetek közreműködésével
Helyszín: Fazekas Ház - Közösségek Háza, 10.00-18.00 Falunéző kisvonat, Indulás a Könyvtár elől 13.00 Falusi Olimpia
Várjuk a baráti társaságokat, családokat a versenyre! Fődíj: egy talicska innivaló. Nevezni a Hivatal 2. sz. irodájában
vagy a 443-320 telefonszámon lehet. Helyszín: a Liget, 15.00 Főzőhelyek kiosztása, Főzőverseny kezdete: Bográcsban
főtt ételek versenye. Várjuk a baráti társaságokat, családokat a főzésre! Nevezni a Hivatal 2. sz. irodájában vagy
a 443-320 telefonszámon lehet. Főzőhelyet biztosítunk! Helyszín: a Teleház hátsó udvara 18.00 Polgármester köszöntője
Díjátadók, Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány díjkiosztó ünnepsége, a jó tanulmányi eredményt elért császártöltési
középiskolás, főiskolás illetve egyetemista diákok jutalmazása. Főzőverseny eredményhirdetése, a verseny győztesének
a „Legjobb szombatesti szakács” Serleg átadása. Falusi Olimpia díjainak átadása, A Császártöltési Borverseny
eredményhirdetése. A "Táncoló sváb" szobor meglocsolása a kategória győztes borokkal.
19.00 Vacsora, Étkezési lehetőség a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány sátránál, előzetes egyeztetés szükséges.
Igényüket, kérjük a Hivatal 2. sz. irodájában vagy a 443-320 telefonszámon jelezzék! Díjtalan asztalfoglalás ugyanitt!
A programokon való részvételnek és az asztalfoglalásnak nem feltétele az étkezési lehetőségek igénybevétele.
20.30 Balázs Pali műsora, Helyszín: a Teleház előtti tér. 21.00 Utcabál, Közreműködik a Horizont tánczenekar
TOMBOLA- a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány szervezésében.

Augusztus 13., vasárnap
7.00-12.00 Kirakodóvásár a régi piactéren. 16.00 Eszményi Viktória és Heilig Gábor gyerekműsora, Helyszín: Sportcsarnok
17.00 „Legyen a vendégünk…!” Vendégvárás muffinokkal, melyeket a falunk lányai, asszonyai sütöttek.
Helyszín: a Teleház Rózsakertje.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Császártöltés Község Önkormányzata
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