
H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

H Í R M O N D Ó X V I I I .   é v f o l y a m   3 .   s z á m   ·   2 0 1 6 .   m á j u s

CsászártöltésiCsászártöltési

Császártöltés község közéleti lapja

Zarándoklaton a császártöltésiek

Császártöltés Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel meghív minden érdeklődőt a június 11-én megrendezésre kerülő 

Májusfa kitáncolásra és június 12-én a Módos Töltés kiállításra.
Részletes program a Hírmondóban. Mindenkit szeretettel várunk!
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Májusfa állítás

képes Híradás
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Bács megyei polgármesterek találkozója sajtótájékoztató
Takácsné Stalter Judit polgármester, Rideg László a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke, Oláh Gábor helyettes államtitkár, Barti 

Tihamér a Hargita Megyei Tanács alelnök

Látogatóban a Magyarországi Pincefalvak Szövetségénél. 
Takácsné Stalter Judit Császártöltés polgármestere, Braun Zoltán 

Györköny polgármestere, Pittenauer Zoltán a Császártöltési 
Pincefalvak Egyesület alelnöke

Jó reggelt, nyár!
Hétről-hétre történnek olyan 
események falunk életében, 
melyeket átélve megtapasztal-
hatjuk, milyen jó császártöltési-
nek lenni.
Osztozni az örömben a hozzánk 
közelállókkal, a vendégség-
be hívottakkal, a látogatókkal:  
az elmúlt hónapok ennek jegyé-
ben teltek. 
Nagy megtiszteltetés volt, hogy 
Császártöltés fogadhatta a me-
gye összes településének pol-
gármesterét, akik viszik Csá-
szártöltés jó hírét, hiszen szép 
emlékekkel távoztak a két na-
pos konferencia végén.
Jó érzés volt kitárni az ajtónkat 
a református ifjúsági találkozó 
résztvevői előtt, akik az ország 
különböző részeiről érkeztek 
erre a rendezvényre Császártöl-
tésre. 
Öröm volt, hogy a megye kis-
iskolái nálunk tartották Ki mit 
tud vetélkedőjüket. A nemze-
tiségi németet oktató iskolák 
tanulóinak is Császártöltésen 
rendezték meg a  kistérségi né-
met-sváb versmondó versenyét.  
Sok kisgyermek térhetett haza  
a jól sikerült nap élményével, 
császártöltési emlékekkel. 
Vigyék jó hírünket az ideér-
kezők! Vigyék hírét a szíves 
fogadtatásnak, a szép fekvésű 
falunknak, a barátságos töltési-
eknek.
Sokan sok helyről érkeznek 
hozzánk az országból és a ha-

táron túlról is. Vajdaságból, 
Erdélyből is voltak vendégeink 
ezeken a rendezvényeken és 
várjuk a Májusfa kitáncolásra 
az 50 fős deggenhausertali kül-
döttséget is. Hiszem, a küszö-
bönálló találkozás sok élményt 
felelevenít majd a régi találko-
zások emlékeiből. Bízom benne, 
hogy ott folytatódik ez az érté-
kes kapcsolat, ahol jó pár éve 
megszakadt.
Ébredezik a nyár. Köszöntünk 
kiállítás megnyitókkal, harang 
átadással, Liget-avatóval, óvo-
da átadással és sok-sok színes 
programmal, melyekre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.
S mindemellett jó pihenést, ki-
kapcsolódást, örömökkel átélt 
nyarat kívánok!

Takácsné Stalter Judit
polgármester

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat évente két alkalommal 
rendezi meg a megyei települé-
sek polgármestereinek találko-
zóját. A két napos programon 
szakmai előadások, konzultáció 
és baráti eszmecserére is lehető-
ség van.
Az idei első találkozónak Csá-
szártöltés adott otthont április 
14-15-én. A két napos rendez-
vényt gondos előkészítés előzte 
meg, melyet a megyei Önkor-
mányzat és a császártöltési Ön-

kormányzat munkatársai közö-
sen végeztek. A találkozóra 110 
polgármester és a megyei köz-
gyűlés 10 fővel regisztrált.
A rendezvényt Rideg László,  
a Bács-Kiskun Megyei Közgyű-
lés elnöke nyitotta meg, majd  
a résztvevőket Takácsné Stalter 
Judit, Császártöltés polgármes-
tere köszöntötte, aki rövid bete-
kintést adott a császártöltési élet 
mindennapjairól, az ott élők pá-
ratlan összetartásáról, vendég-
szeretetéről.

Bács-Kiskun Megye 
polgármesterei 

találkoztak 
Császártöltésen
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Települési ügysegédi szolgálat

Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtés rendjéről

Zöldjárat naptár

Pünkösd

Elsőáldozás

egyHázi Hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2016. áprilisától megválto-
zott településünkön a települési 
ügysegéd ügyfélfogadási rendje 
az alábbiak szerint:
Páratlan hét hétfő: 14.00-15.30 
óra. Az ügysegéd útján az 
ügyfelek az 515/2013. (XII.30.) 
Korm. rendelet 3. számú mel-
lékletében foglalt, a kormányab-
lakban továbbítás céljából elő-
terjeszthető beadványok közül 
az alábbiakat intézhetik:
- Anyasági támogatásra való jo-
gosultság megállapítása iránti 
kérelem;
- Gyermekgondozási segélyre 
való jogosultság megállapítása 
iránti kérelem;
- Gyermeknevelési támogatásra 
való jogosultság iránti kérelem;
- Európai Egészségbiztosítási 

Kártya, illetve Kártyahelyettesí-
tő nyomtatvány iránti kérelem;
- Kivételes nyugellátás-emelés 
iránti kérelem;
- Egyszeri segély engedélyezése 
iránti kérelem;
- Nyugdíjfolyósításhoz kapcso-
lódó bejelentés;
- Otthonteremtési támogatás 
iránti kérelem (CSOK, szoc.
pol.);
- Megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátása iránti 
kérelem, ehhez kapcsolódó be-
jelentés;
- Társadalombiztosítási Azono-
sító Jelet igazoló hatósági iga-
zolvány iránti kérelem;
- Fogyatékossági támogatásra 
való jogosultság megállapítása 
iránti kérelem, bejelentés;
- Utazási költségtérítés iránti ké-

relem egészségbiztosítási ellátás 
igénybevétele kapcsán;
- Aktív korúak ellátása iránti ké-
relem;
- Az Egészségbiztosítás Alap 
terhére méltányosságból adható 
egyszeri segély iránti kérelem;
- Nevelési ellátásra való jogo-
sultság, iskoláztatási támoga-
tásra való jogosultság megál-
lapítása iránti kérelem (családi 
pótlék);
- Közérdekű bejelentések, pana-
szok előterjesztése;
- Időskorúak járadéka megálla-
pítása iránti kérelem;
- Alanyi ápolási díj megállapítá-
sa iránti kérelem;
- Alanyi és normatív közgyógy-
ellátás megállapítása iránti ké-
relem;
- Egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultságot igazoló ha-
tósági bizonyítvány kiállítására 
irányuló kérelem;
- Nyugdíj ügyek (öregségi, nők 
kedvezményes nyugdíja, özve-
gyi nyugdíj, árvaellátás, szülői 
nyugdíj, nyugdíj év összeszámí-
tás iránti kérelem);
- Hadigondozási igényjogosult-
ság megállapítására vonatkozó 
kérelem.
Kiegészítő szolgáltatások:
- Ügyfélkapu regisztráció;
- Betekintési lehetőség biztosítá-
sa az Országos Cégnyilvántartá-
si és Céginformációs Rendszer 
adatbázisába;
- Ügyfélkapu regisztráció bir-
tokában az ingatlan-nyilvántar-
tásból nem hiteles tulajdoni lap 
másolat lekérdezésének biztosí-
tása.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az FBH-NP Nonprofit 
KFT megkezdte a biológiailag 
lebomló hulladék rendszeres 
díjmentes begyűjtését, a cég 
által folyamatosan a gyűjtési 
alkalmak számához igazodóan 
biztosított biológiailag lebomló 
zsákban és/vagy egy kévényi 
mennyiségben Császártöltés te-
lepülés területén.
A biológiailag lebomló hulla-
dék gyűjtés során az ingatla-
noknál kertekben, udvarokban, 
konyhában keletkező minden 
szerves anyagtartalmú hulla-
dék elszállítása történik. A szol-
gáltató kéri a lakosságot, hogy  
a biológiailag lebomló hulla-
dékot (fűkaszálékot, falevelet, 
lágyszárú növényeket, háztar-

tásban, éttermekben, kiskeres-
kedelmi egységekben keletkező 
konyhai és élelmiszermaradé-
kot) a díjmentesen biztosított bi-
ológiailag lebomló zsákban, il-
letve maximum 70 cm hosszú 
50 cm átmérőjű kötegekben 
(maximum 0,5 m3) kévékbe köt-
ve az ingatlan előtti közterületre 
szíveskedjenek a gyűjtési na-
pon reggel 7 óráig kihelyezni 
és az elszállítás időpontjáig az 
ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést 
végző gépjármű meg tudja kö-
zelíteni és kézi erővel mozgat-
ható legyen.
Amennyiben a biológiailag le-
bomló hulladékot nem ilyen 
formában helyezik ki, vagy ha 
kommunális hulladékkal ke-

veredik, akkor a biológiailag 
lebomló hulladék járattal a kihe-
lyezett hulladékot nem szállítják 
el! 
Kihelyezhető biológiailag le-
bomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: 
faág, fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, 
vágott virág, falevél, lágyszárú 
növény, virágágyi növények, 
kezeletlen kéregdarabok, egyéb 
apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz 
szalma
Konyhai hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmarad-
ványok, kávézacc, tealevelek, 
tojáshéj, egyéb növényi szár-

mazékok, élelmiszer-maradék. 
A biológiailag lebomló hulla-
dékok aprítás és komposztálás 
után hasznosításra kerülnek.  
Az elkészült komposztot a Tisz-
telt Érdeklődők a Regionális Hul-
ladéklerakókban (Vaskút, Kis-
kunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékos zsák tele-
pülési szilárd hulladékot is tar-
talmaz, a hulladék nem kerül  
a jelen gyűjtés keretében elszál-
lításra, ennek tényéről az ingat-
lantulajdonos írásbeli tájékozta-
tást kap.
Továbbá értesítjük a lakosságot, 
hogy a közszolgáltató 2017. ja-
nuárjában két alkalmas fenyő-
fagyűjtést szervez, amelyről kü-
lön értesítjük Önöket.

2016 - Hónap Május Június Július Július Augusztus Szeptember Október November December
Begyűjtési nap 6 3 1 29 26 23 21 18 16

2017 - Hónap Január Február Március Április
Begyűjtési nap 13 10 10 7

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bilógiailag lebomló zsákok díjmente-
sen átvehetőek a Polgármesteri Hivatal 8-as számú irodájában.

„Amikor elérkezett Pünkösd 
napja, mindnyájan együtt vol-
tak az apostolok. Hirtelen zúgás 
támadt az égből, mintha heves 
szélvihar közeledett volna, és 
egészen betöltötte a házat, ahol 
együtt voltak. Majd lángnyel-
vek tűntek fel, és szétoszolva 
leereszkedtek mindegyikük-
re. Mindannyiukat eltöltötte  
a Szentlélek, és különféle nyelve-
ken kezdtek beszélni.” Ezekkel 
a szavakkal írja le mai olvasmá-
nyunk Pünkösd eseményét. 

A tanítványok, már megtapasz-
talták Jézus halál fölötti győ-
zelmét. Hiszen húsvét után az 
ötvenedik napon vagyunk már. 
A mennybemenetel hegyéről 
is „nagy örömmel tértek visz-
sza Jeruzsálembe. Dicsérték és 
magasztalták Istent.” Hitük a 
pünkösdi Lélek által lett teljes. 
Lelkesedésükhöz isteni támo-
gatást kaptak. Szükségük volt  
a megerősítésre, mert még sok 
félénkség is jellemezte őket. 
Kérték is a Szentlélek kiára-
dását, amint Jézus meghagyta 
nekik. Szívvel-lélekkel közösen 
imádkoztak a megígért vigasz-
taló Szentlélekért. 
Pünkösd ünnepe arra buzdít min-
ket, ma élő tanítványokat, hogy  
a magunk részére is kérjük a 
Szentlelket. Mi is már régóta 
megkeresztelt emberek va-
gyunk. Ismerjük hitünk alap-
igazságait. Mégis szükségünk 
van a megerősítésre. Kérjük 
hát és hívjuk a Szentlelket.   
Mai időkben gyakran előfordul, 
hogy egy intézménynek pályá-
zatot kell benyújtani ahhoz, hogy  

a működéséhez szükséges en-
gedélyeket és anyagi feltételeket 
megszerezze. Most képzeljük 
el, hogy pünkösdi pályázatot 
készítünk. Lássunk munkához! 
Először is tegyük fel a kérdést: 
Kit akarunk megkapni pünkösdi 
„pályázatunkkal”? Mi a célunk 
a Szentlélek hívásával? A Szent-
lélek harmadik isteni személy, 
aki eszünkbe juttatja, mit kell 
tenni és segít is annak elvégzé-
sében. Óhajtsuk, hogy izzó len-
dületbe hozzon minket a lélek. 

Egy fiatalember szólt az édesap-
jának, hogy a kertben nagy a fű.  
Az édesapja mindjárt meg is kér-
te fiát, hogy majd hétvégén ka-
szálja le. Szombaton az ebédnél 
az apa emlékeztette, hogy még 
ma rendbe kell tenni a füvet.  
A fiú vonakodni látszott. Kár 
volt szólnom, gondolta magá-
ban, most nem hagynak békén. 
Az apja jókedvűen noszogatta: 
na gyerünk, megyünk ketten, 
egy órán belül készen leszünk 
vele. Így is történt. Hasonló eset 
történik, ha kérleljük a Szentlel-
ket. Ő eszünkbe juttatja, hogy 
mit kell tennünk, hangulatot 
és segítséget is ad a lendületes, 
példás keresztény élethez. De 
itt a kérdés: akarjuk-e igazában, 
hogy Ő kimozdítson minket  
a megszokott langyosságunkból. 
Erre a mozgató isteni szeretetre 
kell pünkösdkor tudatosan igent 
mondani. Megpályázom és aka-
rom a Szentlélek rám áradását, 
aki mellém áll, emlékeztet ten-
nivalóimra és segít is azoknak 
elvégzésében. Hívom Őt, hogy 
életemből a gazt újra meg újra 

közösen irtsuk ki, méghozzá de-
rűsen és kitartó határozottsággal. 
Akarom, hogy eszembe juttassa 
sok jó elhatározásomat és kész 
vagyok ezeknek megvalósításá-
ban a szeretet érzéseivel beállni  
a Szentlélek sodrásába. Ha erre 
készen állok, akkor bátran hív-
jam és ő nem fog késlekedni. 
A következő kérdésünk: Mi-
lyen tevékenységünkhöz kérjük  
a Szentlélek segítségét? Min-
den tevékenységünkhöz, és 
teljes életünkbe hívjuk, hogy  
Ő vezessen, sőt Ő vigyen min-
ket. Így hangzott a mai szent-
lecke: „Akiket Isten lelke vezet, 
azok Isten fiai. Nem a szolga-
ság lelkét kaptátok ugyanis, 
hogy ismét félelemben éljetek, 
hanem a fogadott fiúság lelkét. 
A keresztény élet kiváltsága 
az, hogy hitbeli meggyőződé-
sünket a Szentlélek irányítja. 
Istenre úgy tekintünk, mint 
Atyára és megvan bennünk 
az ösztönzés, hogy a fogadott 
gyermek bizalmával teljesít-
jük akaratát. De ahhoz, hogy  
a Szentlélek vezessen bennün-
ket, el kell fogadnunk jelenlétét 
és a bűnös élet megtagadásával 
alkalmassá kell tenni magunkat 
irányításának befogadására. 
A kórházban volt egy beteg.  
Az osztályos orvos határozottan 
megmondta neki, hogy most 
már fel kell kelni és sétáljon egy 
kicsit a folyosón. Az ápolók is 
felajánlották segítségüket. Min-
den hiába volt. A beteg férfi egy-
re csak azt mondogatta, hogy 
képtelen felkelni. Eljött látogató-
ba a beteg felesége. Amikor fel-

bontotta férjének a hozott naran-
csot, a beteg felült és nyugodtan 
eszegetett. Nem jutott eszébe, 
hogy ő nem tud felülni. Később 
a felesége kérésére már letette  
a lábát az ágyból a földre. És ha-
marosan a feleség segítségével 
felállt és megtette az első lépé-
seket. Aki még egy órával előbb 
azt állította, hogy nem képes 
megmozdulni a feleség kedves 
ráhatására a folyosón elment  
a nővérszobáig és örömmel be-
kiáltotta, hogy már tudok járni. 
Valami ilyen kedves és hatásos 
befolyást gyakorol a velünk 
a Szentlélek. Velünk lépeget, 
vagy szárnyal, ahogy arra mi 
képesek vagyunk. A Szentlé-
lek elfogadása váratlanul nagy 
segítséget nyújt egészségesnek 
és betegnek életünk minden te-
rületén. Általa édes lesz Jézus 
igája, öröm lesz Jézust követni. 
De szélsőségesbe ne essünk.  
A betegnek a felesége is a gyen-
ge férje erejéhez méretezte  
a lépéseket. A beteg nem ugrán-
dozott, hanem csak csoszogott. 
Minket is a Szentlélek a saját 
képességeink szerint segít. Ne 
kérjük a Szentlelket erőnkön 
felüli szélsőségekhez. A meg-
szokott imáinkat, a napi köteles-
ségeinket tudatosan végezzük  
a Szentlélekre támaszkodva. Ek-
kor öröm, szelíd szeretet készsé-
ges szolgálat lesz ránk jellemző.  
A Szentlélek otthon lesz ben-
nünk, és mi őbenne. 
Áldott Pünkösdöt kívánok min-
denkinek!

Szeretettel: Főtisztelendő, 
Nagyidai Zsolt plébános

A császártöltési Római Katoli-
kus templomban május 8-án, 
vasárnap Elsőáldozás volt. 12 

tanulónk élhette át ezt a szép él-
ményt szülei, nagyszülei, roko-
nai, ismerősei körében.
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Gyereknap az Óvodában

Óvodai hírek

Az „Én Fám” Te Szedd!

Német nemzetiségi 
versmondó verseny

Alapítványi ajándék 
az iskolásoknak

Általános Iskola 
beiratkozás

Egészségügyi témahét 

Ki-mit-tud?

Anyáknapja

óVOdai Hírek
H Í R M O N D Ó
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iskOlai Hírek

2016. május 18-án a hagyomá-
nyokhoz  híven a „Falatkák” 
Óvodai Alapítvány  megren-
dezte a gyereknapot.
Ez a nap másként zajlott, mint 
a többi : uzsonna után egy kis 
kézműveskedés volt, ahol min-
den gyermek karkötőt készített 
a saját ötlete, kreativitása, te-
hetsége szerint (ezt haza is vi-
hették emlékbe) .Az alapítvány 
fő ajándéka idén egy bűvész-

műsor volt, amit a budapesti 
„Kedvcsinálók” Társulattól 
rendeltük meg. Színvonalas, 
vicces, gyerekeket megmozgató 
produkciót láttunk. A kalóznak 
öltözött bűvész még a végén 
„kincset” is osztott minden óvo-
dásnak.
Idén is nagy siker volt az elma-
radhatatlan fagyinak. Istella Évi 
„házhoz hozta” a kék, rózsaszín 
és sárga finomságot.

A nevelési év vége felé közeledve 
megsokasodtak a programjaink.
Április 20-án az Agape missziós 
csoport képviseletében Svantek 
Györgyi tartott gyöngyfűzős 
foglalkozást a nagycsoportban.
22-én, pénteken ünnepeltük  
a Föld napját, ugyanezen a na-
pon csatlakoztunk a „Tracht 
Tag”-hoz, valamint minden 
csoport részt vett Rajczi Dóra 
gyógypedagógus kutya terápi-
ás foglalkozásán. 2016 április 
25-29 között volt az óvodai be-
íratás, 12 új gyermek került óvo-
dai előjegyzésbe. Május elsején 
nagycsoportosaink táncukkal 
színesítették a Májusfa-állítás 
programját. Köszönet a felké-
szítő óvónőknek, Herner Melin-
dának és Ledniczkyné Vikker 
Viktóriának, valamint Fuchs Jó-
zsefnek a harmonika kíséretért! 
Május 3-án nagycsoportosaink 
Flaisz Emőke intézményvezető 
meghívására az idősek otthoná-
ba látogattak, ahol műsorukkal 
színesítették az idősek májuskö-
szöntő ünnepségét. Óvodánkban 

május 18-án tartottuk a Gyer-
mek-napot a „Falatkák” Óvo-
dai Alapítvány támogatásával.  
A középső csoportos gyermekek 
logopédiai szűrését 2016 május 
23-24-én végzik a szakszolgá-
lat munkatársai. Május 26-án 
18 órakor tartjuk a nevelési évet 
záró szülői értekezletet. A nagy-
csoportba szeretettel várjuk a le-
endő elsős tanító nénit, Angeliné 
Kismók Melindát! Nagycsopor-
tosaink 2016 június 1-én, szerdán 
Szegedre mennek egész napos 
kirándulásra. Az óvodai évzá-
ró ünnepséget 2016 június 4-én, 
szombaton tartjuk a teleházban. 
15.00 órakor a nagycsoportosok 
ballagásával kezdődik a prog-
ram, majd 16.00 órakor a közép-
sősök, 17.00 órakor a kiscsopor-
tosok műsora következik.
Terveink szerint a takarítási szü-
net 2016 július 25-től augusztus 
12-ig tart. Kérjük, hogy a nyári 
szünetben csak azok a szülők 
hozzák gyermekeiket óvodába, 
akik dolgoznak!

Óvoda Nevelőtestülete

2016. április 11-én ( a költészet 
napján) a „Falatkák” Óvodai 
Alapítvány 6. alkalommal ren-
dezte meg az „Én Fám” rendez-
vényt.
A 2015-ben született császár-
töltésen élő gyerekek kaptak 
a Gemenc Zrt. felajánlásaként 
tölgyfa csemetéket, amit a szü-
lők maguk ültettek el.
Köszönjük a Horgászegyesü-
letnek és az Önkormányzatnak, 
hogy helyet biztosítottak a Pik-
nik Horgásztónál.
Nagyon szép, kellemes a kör-
nyezet, mellett vezet a zarán-
dokút….
Reméljük a cseperedő babákkal 
kellemes kirándulásokat tesz-
nek majd ott.
Továbbá köszönetet mondunk: 
Rausch Györgynek (Eckerle)  
a táblák gravírozásáért, Wicker 
Jánosné védőnőnek, a szer-
vezésben való észvételért, 
Ledniczky Zsoltnak a faosz-
lopokért, Vikker Jánosnak és 
Herner Lászlónak a „műszaki” 
munkálatokért, a kuratórium 

tagjainak, a gyerekeknek a vers-
mondásért (Viki óvónéni felké-
szítéséért)…. és mindenkinek, 
aki megtisztelt bennünket jelen-
létével!
2015-ben született babák nevei:
1. Horváth Hunor, 2. Göttinger 
Zalán, 3. Lakner Luca, 4. 
Rausch Zsolt, 5. Nagy Máté, 6. 
Nagy Sára, 7. Balaton Csaba, 8. 
Sebők Ákos, 9. Szeitz Milán, 10. 
Wicker Barbara, 11. Berger Er-
vin, 12. Frick Soma, 13. Wicker 
Gergő, 14. Sereg Patrik, 15. Gróf 
Ábel Attila, 16. Toldi Némi 
Virág, 17. Ledniczky Kincső, 
18. Mihók László, 19. Kertész 
Farkas Noémi, 20. Tóth Izabel, 
21. Wiedner Dávid, 22. Gatter 
Csongor, 23. Erdélyi Viktória, 
24. Manhalter Bálint, 25. Sző-
rös Jázmin, 26. Kuh Kíra.

Kedves Szülők!
Amelyik fa nem fogná meg, azt 
ősszel vagy tavasszal pótoljuk.

Herner Melinda
Alapítvány

Kuratórium elnöke

2016. április 29-én a Te szedd! el-
nevezésű országos szemétszedé-
si akción iskolánk diákjai is részt 

vettek. Pedagógusok irányításá-
val körzetekre osztva szedték a 
szemetet falunk utcáin és terein.

2016. április 14-15-én beíratták a 
leendő első osztályosokat szüleik 
iskolánkba. A 2016/2017-es tan-

évben 16 elsős kezdi meg tanul-
mányait a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában.

2016. április 11-21-ig egészség-
ügyi témahetek zajlottak isko-
lánkban. Igyekeztünk a gye-
rekek életkorának megfelelő 
programokat tartani, melyek 
mind az egészség megőrzése 
témakörbe tartoznak.
Az előadók: Vicker Jánosné - 
védőnő, Ráczné Knapig Rita 

- fogászati aszisztens, a bajai 
mentőszolgálat mentős tisztjei, 
Csákiné Svantek Gyöngyi - 
AGAPE missziós csoport helyi
képviselője.
Az egészségügyi hét megvaló-
sulását a Császártöltés Fejlő-
déséért Közalapítvány támo-
gatta.

Május 5-én Császártöltésen ren-
deztük meg a Bács-Kiskun Me-
gyei Kisiskolák Közművelődési 
Egyesületének Ki-Mit-Tud? ver-
senyét. A megnyitót településünk 
polgármestere Takácsné Stalter 
Judit tartotta, majd felléptek is-
kolánk 6. osztályosai nemzetiségi 
néptánccal. A versenyen 115 diák 
mérte össze előadókészségét vers, 
ének, tánc, rajz, mese, hangszeres 
zene kategóriákban. A Bács-Kis-
kun Megyei kisiskolák mellett 

idén a Vajdaságból is érkeztek 
gyerekek. A versengés eredmé-
nyei Császártöltés versenyzőit 
kiemelve:
Tánc kategóriában: I. hely csá-
szártöltési modern táncosok cso-
portja.
Vers kategóriában: III. hely Szu-
hai Brigitta 5. osztályos tanulónk.
Mese kategóriában: II. hely Mis-
kolczi Bence 7. osztályos tanu-
lónk.

Az Édesanyákat ünnepelték az 
első osztályosok. Köszönetkép-
pen május első napjaiban az első 
és második osztályos tanulók 
iskolai ünnepi műsorral kedves-
kedtek anyukájuknak, nagyma-
májuknak. A tantermek zsúfolá-

sig megteltek az ünnepeltekkel. 
Versekkel, dalokkal, színes raj-
zokkal, saját maguk által ülte-
tett cserepes virággal köszönték 
meg a gyerekek a sok törődést, 
gondoskodást, szeretetet.

Hidasné Márin Magdolna

Április 22-én rendeztük meg  
a nemzetiségi németet oktató is-
kolák tanulóinak kistérségi né-
met-sváb versmondó versenyét. 
Hajósról, Érsekhalmáról, Ne-
mesnádudvarról, Hartáról, 
Kecelről és Kiskunhalasról ér-
keztek a versenyzők és termé-
szetesen császártöltési gyerekek 
is voltak közöttük. 63 diák pró-
bálhatta ki tehetségét. Irodalmi 
német és nyelvjárási kategóri-
ákban folyt a küzdelem. 
A versenyzők kézművesked-
hettek és kísérőikkel együtt 
megkóstolhatták a sváb krump-
lis kalácsot. 
Megköszönjük a segítséget 
Lei Péternének, Wessenhoffer 
Jánosnénak, Koch Teréznek, 

Heibl Sándornénak, Schuszter 
Istvánnénak és a zsűri tagjainak 
Kőmíves Péternének, Kőmíves 
Péternek és Ruffné Stadler Ju-
ditnak. Ezen a napon ünnepel-
tük a népviselet napját, így min-
den versenyző kékfestő kitűzőt 
kapott. A kitűzők varrásáért 
köszönetet mondunk Bodacz-
Nagy Brigittának, Barabás 
Lászlónénak, Dóráné Heibl 
Anikónak. 
Iskolánk eredményei: 
- Wessenhoffer Alexa (5.o.) - 2. 
hely (Mundart) 
- Tóth Gréta Anna (1.o.) - kü-
löndíj 
- Dóra Lili (4.o.) - különdíj 
- Miks Dorka (8.o.) - különdíj 
(Mundart)

A „Csengőszó” Császártöltési 
Iskolai Alapítvány padokat 
vásárolt, melyeket az iskola 
udvarán helyeztünk el. A 4 

db pad ára 200 ezer Ft volt, 
készítője Endler Zsolt aszta-
los.
Köszönjük a diákok nevében!
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HÁzASSÁG:
Heibl Annamária és Mihók 
László császártöltési lakosok 
2016. 05. 06.
ÚjSzüLöTTeK:
Hegedűs Lotti - 2016. április 8. 
Budapest, anyja neve: Dr. Ko-
máromi Katalin, apja neve: He-
gedűs Norbert, laknak: Budapest
Hopka Rihárd - 2016. március 6. 
Szeged, anyja neve: Czár Ditta, 

közösségi életközösségi élet

Közös májusfa állításra került  
sor Császártöltésen május else-
jén. A fa állítását és az egész na-
pos programot – gyerekeknek 
és felnőtteknek - a Császártöl-
tési Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezte. 
Az Ifjúsági Fúvószenekar már 
kora reggel zenével ébresztette 
a lakosságot.
10 órakor sok erős férfi segítsé-
gével állították fel a szalagokkal 
feldíszített májusfát a falu köz-
pontjában. Ebéd előtt  az óvodá-

sok harmonika kísérettel adták 
elő táncukat. Az iskolás gyere-
kek a „szalagos táncot” járták 
el. A felnőttek és a 8.osztályosok  
a molnártáncot mutatták be  
a közönségnek. A Sváb Kórus 
harmonika kísérettel szép né-
met dalokat adott elő. Rácalmási 
vendégeink is jól érezték magu-
kat. A finom ebéd elfogyasztása 
után a Fuchs zenekar szolgál-
tatta a talpalávalót. Ez a nap is 
felejthetetlen élményt nyújtott  
a császártöltési embereknek.

Május 2-án a Baba-mama klub, 
Wickerné Terike védőnő veze-
tésével anyák napi program-
jában szerepelt egy lehetőség: 
agyagban megörökíteni a picik 
kezét. 
A könyvtárban zajlott a ren-
dezvény , onnan jöttek át cso-
portokban az anyukák a gye-
rekekkel a Fazekas Házba. Teri 
óvónéni segítségével előkészí-
tettük az agyagot. A kinyújtott 
agyagból szívecske formát vág-
tunk, arra körülrajzoltuk a ba-
bák és testvéreik kezét. Voltak 
bátrak, félénkek, mosolygósak, 
pityergősek...  Ha jól számoltam 
32 kis tenyér lett megörökítve. 

Száradás után kiégetjük, így so-
káig megmarad a „pillanat”. 

Herner Melinda
fazekas szakkörvezető

Idén első alkalommal állí-
tottunk májusfát az idősek 
otthonában. Az ünnepségre 
meghívtuk a nagycsoportos 
óvodásokat. Az otthon lakóival, 
dolgozóival, és kis vendégeink-
kel közösen díszítettük a fát, 
ami mindenki számára nagyon 
szórakoztató volt.  A fa állításá-
ban néhány lelkes császártöltési 
fiatal segédkezett. Az óvodások 
kedves kis műsorral, énekkel 
verssel készültek. Mosolyt csal-
va az idős lakók arcára, színt 

hozva a szürke hétköznapokba. 
Majd ezt követően közösen él-
vezhettük a finom süteménye-
ket, és üdítőket.
Szeretnénk hagyományt terem-
teni ezzel az eseménnyel, amely 
remek alkalom arra, hogy  
a különböző generációk talál-
kozzanak egymással. Köszönjük  
az óvoda dolgozóinak segítsé-
gét, reméljük máskor is vendé-
gül láthatjuk őket.

Flaisz emőke 
Intézményvezető

Májusfa állítás 
Császártöltésen

Fazekas Ház

Májusfa állítás
az idősek otthonában

Anyakönyvi hírek

Zarándok út
A császártöltési katolikus egy-
házközség mintegy száz tagja áp-
rilis 23-án tavaszi zarándoklaton 
vett rész, Nagyidai Zsolt plébá-
nos úr vezetésével. Meglátogat-
tuk a turai, neoreneszánsz stílus-
ban épült Schossberger kastélyt. 
Utunk következő állomása a gö-
döllői királyi kastély volt. Kora 
délután értünk a Gödöllő melletti 
Máriabesnyőre, ahol a magyarok 
egyik kiemelkedő zarándokhe-
lye található. Itt látható a csont-
ból faragott kegyszobrocska, 
melyet a templom építése során 
a homokban találtak. A főoltár 
mögötti templomrészben látható 
egy libanoni cédrusfából készült 

egy méter magas Loretoi Mária 
szobor is. Zsolt atya késő délután 
szentmisét mutatott be a kegy-
templomban a zarándokúton 
lévő hívekért és családjukért. 
Hálatelt szívvel köszöntük meg, 
hogy együtt lehettünk. A plébá-
nos úr  szentbeszédében kérte, 
hogy a zarándokútról hazatérve 
vigyük haza szeretteinknek a hit 
és a szeretet érzését.
Lélekben megújulva, feltöltődve, 
az esti órákban érkeztünk haza 
Császártöltésre. Köszönjük Zsolt 
atyának, hogy gondoskodott ró-
lunk és megszervezte számunkra 
ezt a felejthetetlen zarándokutat.

Hidasné Márin Magdolna

A magyar törvényhozás a 2012 
decemberében a Felvidékről 
kitelepítettek emléknapjá-
vá nyilvánította április 12-ét.  
A választás azért esett erre a nap-
ra, mert a Benes-dekrétumok 
rendelkezése szerint 1947-ben 

ekkor kezdték meg a kollektív 
bűnösség vádjával megbélyege-
zett több mint hetvenezer cseh-
szlovákiai magyar kitelepítését. 
2016. április 10-én Császártölté-
sen erre a fájdalmas történetre 
emlékeztünk.

A Felvidékről 
kitelepítettek 
emléknapja

Hegdűs Lotti

apja neve: Hopka István, laknak: 
PirtóA templom előtti, 1861-ben állított kereszt újjászentelése

A Keceli utcai, 1889-ben állított kereszt újjászentelése.
A kereszt felújítása Tóth Sándor keze munkáját dicséri.
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2016. május képes HírekspOrtélet

Gyermeknap az óvodában
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Mezei futóverseny 
Kiskőrösön

A Bozsik program
fiatal reménységei

Császártöltési focicsapat
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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Mezei futóversenyt rendeztek 
Kiskőrösön, melyen a császár-
töltési óvodások, iskolások is 
sikeresen szerepeltek. A 3-4. 
osztályosok között: Husti Han-

ga 1. helyet szerzett, az óvodás 
korcsoportban Weitz Viktor 3. 
helyést ért el.
Gratulálunk minden résztve-
vőnek!
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Baba-Mama Klub a könyvtárban


