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Császártöltés község közéleti lapja

A Fazekas ház szakkörösei

Császártöltés Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel meghívja Császártöltés lakosságát 2017. június 4-én 16.00 órakor 

kezdődő Májusfa kitáncolásra. Részletes program a Hírmondóban.
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A tradíció és a jövő építése, a 
hagyományok megőrzése és az 
értékteremtés határozza meg a 
munkámat. Meglátni a lehető-
séget és türelemmel, lépésről 
lépésre megvalósítani a jó terve-
ket ez már azonban csapatmun-
ka!  Hozzáértő munkatársakkal, 
összefogással, közös gondol-
kodással és elhivatottsággal a 
közös célért, ez a lendület viszi 
előre Császártöltést. 
Elkészült a falu központjában 
a 12 gépkocsi beállására alkal-
mas parkoló, amely csütörtöki 
napokon a piac helyszíne lesz, 
első alkalommal június 1-én. Bi-
zakodom, hogy a piactér kiala-
kítására beadott pályázatunk is 
nyer és elkészülhet a hiánypótló 
fedett piactér Császártöltésen.
Elkezdjük a járda építését az 
óvodától a Keceli út felé, és 
folytatjuk a Templom körül, 
ahol az árkokat is felújítjuk.
Régi probléma volt az Öreg 
temető parkolójában a zúzott 
köves felület, és emiatt a rossz 
parkolási viszonyok. A felújítás 
megtörtént tavasszal, most már 
a zúzott kő helyett térköves par-
koló várja a hozzátartozókat. 
Kifestettük az Új temető ravata-
lozóját.  Megtörtént a kút fúrása 
a sportpályán, megvásároltuk 
az öntözőberendezést, így a pá-
lya locsolása idén már megol-
dott lesz. Gyarapodtunk egy új 
traktorral. A Területi Operatív 
Program nyertes pályázataival 
összesen 200 millió forintos be-
ruházás kezdődik Császártöl-
tésen. A pályázatok tervezése, 
megírása, előkészítése és egyez-

tetése két évre visszatekintő 
munka volt, melyben a császár-
töltési Önkormányzat munka-
társai és a Területfejlesztési Iro-
da munkatársai vettek részt.
Kétségkívüli, hogy a most folyó 
és kezdődő építkezések nyo-
mán sok minden meg fog újul-
ni Császártöltésen. Megújul az 
orvosi rendelő, melyre 40 millió 
forintot nyertünk, elkezdődnek 
a kerékpárút tervezési munká-
latai és engedélyeztetése, hogy 
2018-ban mielőbb elkezdhessük 
a 140 millió forintos beruházást 
és hamarosan elkezdődik a csa-
padékelvezető árkok fedése 20 
millió forintos költségvetéssel a 
Smitától a Templomig. 
Önerőből, pályázatokból, köz-
munkaprogramból jutunk 
anyagi forráshoz, hogy azt a 
falu javára fordíthassuk és fej-
lesszük a települést. Sok mun-
ka, idő és türelem szükséges, 
hogy haladjunk. Hiszem, hogy 
a lehetőségeink, a kihívások és 
a döntéseink, mind-mind előre-
viszik Császártöltést.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Tracht Tag a Polgármesteri Hivatalban

Újabb kisgéppel bővült az Önkormányzat járműparkja

A Felvidéki emlékmű avatásán részt vett Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő

Az Origó verseny rivális csapata Súr község küldöttsége 
látogatott el a falunkba Sógorka Miklós polgármester vezetésével. 

Egy szép napot töltöttünk együtt Császártöltésen.

Elkészült az Öreg temető parkolója!
A temető parkolóját közfoglalkoztatási program keretében 

készítettük el, a későbbiekben térelemekkel (padok, szeméttárolók) 
gazdagodik a temető és egy mellékhelyiség kialakítására is sor kerül!
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Pünkösd

egyHázi Hírek

,,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 mindegyikükre.  
Mindannyiunkat eltöltötte a 
Szentlélek, és különféle nyelve-
ken kezdtek beszélni.” Ezekkel 
a szavakkal írja le mai olvasmá-
nyunk Pünkösd eseményét.
A tanítványok, már megta-
pasztalták Jézus halál fölötti 
győzelmét. Hiszen húsvét után 
az ötödik 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. 
Szívvel-lélekkel közösen imád-
koztak a megígért vigasztaló 
Szentlélekért. Pünkösd ünnepe 
arra buzdít minket, ma élő tanít-
ványokat, hogy a maguk részé-
re is kérjük a Szentlelket.  Mi is 
már régóta megkeresztelt embe-
rek vagyunk.  Ismerjük a hitünk 
alapigazságait. Mégis szüksé-
günk van a megerősítésre. Kér-
jük hát, és hívjuk a Szentlelket.  
Mai időkben gyakran előfor-
dul, hogy egy intézménynek 
pályázatot kell benyújtani ah-
hoz, hogy a működéshez szük-
séges engedélyeket és anyagi 
feltételeket megszerezze. Most 
képzeljük el, hogy pünkösdi 
pályázatot készítünk. Lássuk 
munkához! Először is tegyük fel 
a kérdést: Kit akarunk megkap-
ni pünkösdi ,, pályázatunkkal”?  
Mi a célunk a szentlélek hívásá-
val? A Szentlélek a harmadik 
isteni személy, aki eszünkbe 
juttatja, mit kell tenni, és se-
gíteni is annak elvégzésében. 
Óhajtsuk, hogy izzó lendületbe 
hozzon minket a lélek. Egy fia-
talember szólt az édesapjának, 
hogy a kertbe már nagy a fű. Az 

édesapa mindjárt meg is kérte 
fiát, hogy majd hétvégén kaszál-
ja le. Szombaton az ebédnél az 
apa emlékeztette fiát, hogy még 
ma rendbe kell tenni a füvet. A 
fiú vonakodni látszott. Kár volt 
szólnom, gondolta magában, 
most nem hagy békén.  Az apa 
jókedvűen noszogatta: na gye-
rünk, megyünk ketten, egy órán 
belül készen leszünk vele. Így is 
történt. Hasonló eset történik, 
mikor kérleljük a Szentlelket. 
Ö szemünkbe juttatja, hogy mit 
kell tennünk, hangulatot és se-

gítséget is ad a lendületes, pél-
dás keresztény élethez.  De itt 
a kérdés: akarjuk-e igazában, 
hogy Ő kimozdítson minket a 
megszokott langyosságunkból. 
Erre a mozgató isteni szeretet-
re kell pünkösdkor tudatosan 
igent mondani. Megpályázom 
és akarom a Szentlélek rám ára-
dását, aki mellém áll, emlékez-
tet tennivalóimra, hogy életem-
ből a gazt újra meg újra közösen 
irtsuk ki. Méghozzá derűsen és 
kitartó határozottsággal. Aka-
rom, hogy eszembe juttassa a 
sok jó elhatározásomat, és kész 
vagyok ezeknek megvalósításá-
ban a szeretet érzéseivel beáll-
ni a Szentlélek sodrásába.  Ha 
erre készen állok, akkor bátran 
hívjam, és ő nem fog késleked-
ni.  A következő kérdésünk: 
Milyen tevékenységünkhöz 
kérjük a Szentlélek segítségét? 

Minden tevékenységünkhöz, és 
teljes életünkbe hívjuk, hogy Ő 
vezessen, sőt ő vigyen minket. 
így hangzott a mai szentlecke: 
,, Akiket Isten lelke vezet, azok 
Isten fiai. Nem a szolgaság lel-
két kaptátok ugyanis, hogy is-
mét félelembe éljetek, hanem a 
fogadott ifjúság Lelkét nyertétek 
el, általa szólítjuk őt így: Abba, 
Atya !” Az Apostol a szolgaság 
lelkével, azaz a testi vágyak 
uralmával szembe állítja a foga-
dott ifjúság Lelkét. A keresztény 
élet kiváltsága az, hogy hitbeli 

meggyőződésünket a Szentlé-
lek irányítja. Istenre úgy tekin-
tünk, mint Atyára és megvan 
bennünk az ösztönzés, hogy a 
Szentlélek vezessen bennünket, 
el kell fogadnunk jelenlétét és a 
bűnös élet megtagadásával al-
kalmassá 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 ápo-
lók is felajánlották segítségüket. 
Minden hiába volt. A beteg fér-
fi egyre csak azt mondogatta, 
hogy képtelen felkelni. Eljött 
látogatóba a beteg felesége. 
Amikor felbontotta a férjének a 
hozott narancsot, a beteg felült 
és nyugodtan eszegetett. Nem 
jutott eszébe, hogy ő nem tud fe-
lülni. Később a felesége kérésére 

már letette a lábát az ágyról a 
földre. És hamarosan a felesége 
segítségével felállt és megette az 
első lépéseket. Aki, ép egy órá-
val előbb azt állította, hogy nem 
képes megmozdulni, a felesége 
kedves ráhatására a folyosón 
elment a nővérszobáig és öröm-
mel bekiáltotta, hogy már tu-
dok járni. Valami ilyen kedves 
és hatásos befolyást gyakorol 
velünk a Szentlélek. Velünk lé-
peget 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 szélsőségbe ne essünk. A 
betegnek a felesége is a gyenge 
férje erejéhez méretezve a lépé-
seket. A beteg nem ugrándozott, 
hanem csak csoszogott. Minket 
is a Szentlélek a saját képessé-
geink szerint segít. Ne kérjük a 
Szentlelket erőnkön felüli szél-
sőségekhez. A megszokott imá-
inkat, a napi kötelezettségeinket 
tudatosan végezzük a Szent-
lélekre támaszkodva. Ekkor 
öröm, szelíd szeretet készséges 
szolgálat lesz ránk jellemző. A 
Szentlélek otthon lesz bennünk, 
és mi őbenne. Áldott Pünkösdöt 
Mindenkinek.

Főtisztelendő Nagyidai Zsolt 
plébános

Ebösszeírás 2017

Kóbor ebek

Hulladékok elhelyezése
Az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekez-
dése rendelkezése alapján az 
eb tartási helye szerint illetékes 
önkormányzat - ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdeké-
ben, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatko-
zásaira való tekintettel - három 
évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az 
ebösszeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról he-
lyi elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulajdo-
nosa, tartója és más személyek 
jogainak, személyes biztonsá-
gának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állat-
védelmi feladatainak hatékony 
ellátása céljából. Az eb tulajdo-
nosa és tartója az ebösszeíráskor 
köteles a törvényben előírt ada-
tokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. 
Önkormányzatunk 2017. évben 
a Császártöltés község köz-
igazgatási területén tartott ebek 
vonatkozásában ebösszeírást 
végez, mely összeírás önbeval-
lásos módszerrel történik. Az 
önbevalláshoz szükséges forma-
nyomtatvány és kitöltési útmu-
tató június 15. napjáig valameny-
nyi ingatlanba eljuttatásra kerül. 

A 2017. évi ebösszeírás céljából 
kérjük a település közigazgatási 
területén tartott négy hónapos-
nál idősebb ebek tulajdonosait/
tartóit, hogy a részükre kikül-
désre kerülő „Ebösszeíró adat-
lapot” kitölteni és a lentiekben 
megjelölt lehetőségekkel élve 
2017. július 31. napjáig a Polgár-
mesteri Hivatal részére vissza-
juttatni szíveskedjen. 
Az ebösszeíró adatlapot eben-
ként kell kitölteni az oltási 
könyv alapján. A kitöltött adat-
lapokat az alábbi módokon le-
het benyújtani:
• postai úton, postacím: Polgár-
mesteri Hivatal 6239 Császártöl-
tés, Keceli u. 107.
• személyesen a Polgármesteri 
Hivatal épületében elhelyezett 
gyűjtődobozba,
• személyesen az ABC előteré-
ben elhelyezett gyűjtődobozba, 
• aláírással ellátva elektroniku-
san a jegyzo@csaszartoltes.hu  
címre megküldve
Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az ebnyilvántartás nap-
rakészségének érdekében az 
ebtulajdonosok az ebösszeírást 
követően is kötelesek az adatok-
ban bekövetkező változásokat, 
szaporulatot írásban a Polgár-
mesteri Hivatal 5-ös számú iro-
dájában bejelenteni.
Együttműködésüket köszönjük!

A településen az utóbbi időben 
jelentős gondot okoz a közterü-
leten gazdátlanul kóborló ebek 
számának megnövekedése, 
amely nem minden esetben kó-
bor kutyát jelent, hanem sajnos 
legtöbbször felelőtlen emberi 
magatartást. A kutyák gazdái 
nem gondoskodnak arról, hogy 
állataik csak a saját lekerített 
ingatlanjaikon maradjanak; ha-
nem gondatlanságból, az ebeket 
közterületen, mások ingatlanán 
hagyják kóborolni.

Kérjük a tisztelt kutyatulajdo-
nosokat, hogy nagyobb odafi-
gyeléssel akadályozzák meg, 
hogy kutyáik kijussanak más 
ingatlanra, vagy közterültre! 
A fentiekre tekintettel kérünk 
minden állattartót, hogy legyen 
felelős, jó gazda, gondoskodjon 
a kedvence szökésének meg-
akadályozásáról, mely mind-
annyiunk közös érdeke! Kérjük 
fentiek tudomásul vételét, és a 
település nyugalma érdekében 
segítő együttműködésüket!

Tájékoztatjuk a község lakossá-
gát, hogy a szelektíven gyűjtött, 
veszélyes és nem veszélyes hul-
ladékok elhelyezésére a hulla-
dékgyűjtő udvarokban is van 
mód. A hulladékudvar igény-
bevétele minden olyan magán-
személy számára térítésmentes, 
aki fel tudja mutatni a lakcím-
igazoló kártyáját, illetve a befi-
zetett hulladékszállítási számlát 
igazoló bizonylatot (csekk, át-
utalási megbízás másolata). A 
hulladékgyűjtő udvar kapujában 
információs tábla tájékoztatja a 
beszállítót az elhelyezhető hulla-
dékfajtákról és mennyiségekről, 
valamint a létesítmények elhe-
lyezkedéséről, a nyitvatartási 
rendről.

Nem veszélyes hulladékok
• lomhulladék (pl. bútorfélék, 
textilhulladék) – max 1 m3/év
• lakossági építési törmelék – 1 
m3/év
• üveg hulladék (pl. befőttes, 
szörpös, italos üvegek stb.)
• papír hulladék (pl. újságok, 
füzetek, könyvek, hullámpapír, 
csomagolópapír, szórólapok, 
karton)
• műanyag hulladék (pl. hunga-
rocell, PET palack, nejlon zacskó)
• italos kartondobozok (tetra 
pack csomagolás: üdítős, tejes 
doboz)
• elektronikai hulladék (pl.: 
háztartási kisgép, nagygép, iro-

datechnika, szórakoztató elekt-
ronika, barkácsgép stb.) – max. 
200 kg/év
• személyautó gumiabroncs – 1 
garnitúra/év
• zöld hulladék (pl. levágott fű, 
nyesedék, lomb) – 1 m3/év

Veszélyes hulladékok
• fáradt olaj, használt sütő zsi-
radék és göngyölegei – max. 100 
kg/év
• festék, tinta, ragasztó, gyanta, 
oldószer – max. 100 kg/év
• növényvédő szerek, festékek 
maradékai és göngyölegei – 
max. 100 kg/év
• lejárt szavatosságú gyógysze-
rek – max. 100 kg/év
• fénycső, izzó – max 100 kg/év
• szárazelem (pl. gombelem, ce-
ruzaelem) – max 100 kg/év
• veszélyesnek minősülő elekt-
ronika (Tv, monitor, hűtőberen-
dezés) – max. 100 kg/év

Keceli hulladékudvar elérhető-
sége és nyitva tartása:
Telefon: +36-20/324-1929
Címe: 6239 Kecel, 0446/7 hrsz.

Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-17.00
Kedd: 8.00-12.00 és 13.00-17.00
szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00 és 13.00-17.00
Szombat, Vasárnap: ZÁRVA
akkumulátor max 100 kg/év

www.csaszartoltesiek.hu

Tájékoztatjuk a község la-
kosságát, hogy Császártöltés 
Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2017. áp-
rilis 26-ai ülésén elfogadta a 
szeszes ital közterület történő 
fogyasztásának korlátozásáról 
szóló 5/2017. (V.2.) önkormány-
zati rendeletét. A hivatkozott 

önkormányzati rendelet 2017. 
május 15. napjától tiltja Csá-
szártöltés község közigazga-
tási területének közterületein 
a szeszes ital fogyasztását. A 
tilalom alóli kivételek valamint 
a rendelet teljes szövege megte-
kinthető a www. csaszartoltes.
hu honlapon.

Közterületen történő 
alkoholfogyasztás
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2017.április 7-én a Császár-
töltési Bánáti Miklós Német 
Nemzetiségi Általános Isko-
lában került megrendezésre a 
hagyományossá vált Húsvét-
váró program.

Alapos tervező -és szervező 
munka előzte meg a sokak ál-
tal várt napot, melyet Angeliné 
Kismók Melinda fogott össze. 
Kézműves műhelyekben, kü-
lönféle technikák alkalmazását 
használva, változatos és érde-
kes foglalkozásokon vehettek 
részt a gyerekek. Lehetőségük 
nyílt húsvéti sütemények, mé-
zeskalácsból készült húsvéti 
figurák díszítésére, valamint 
mindenki kedve szerint ké-
szíthetett asztali ill.ajtódíszt. 
Megismerkedhettek a tojásdí-
szítés decoupage technikájával 
a nebulók. Kipróbálhatták a 
tojásfestést a krilfestékkel.Ál-
latsimogató is volt a gyerekek 
nagy örömére. A sok kreatív 
tennivaló között mindenki ta-
lált kedvére valót. Legtöbben 
kettő vagy több tárgyat is tud-
tak készíteni, melyeket boldo-
gan vittek haza.
A foglalkozások után minden-
ki a feldíszített Teleházba ment, 

ahol a megterített asztalok vár-
ták a vendégeket. A harmadi-
kosok látványos német nyelvű 
műsort adtak elő, melyet Petz 
Erzsébet és Barabás Józsefné 
tanított be. Ezután Stadlerné 

Csányi Éva igazgatónő mon-
dott köszöntőt. Hagyományos 
húsvéti ételek sokaságát fo-
gyaszthatták a résztvevők.
Köszönjük a rendezvény segí-
tőinek, az iskola minden dol-
gozójának a programok meg-
szervezését, lebonyolítását, a 
szülői, nagyszülői segítséget, a 
finom süteményeket, vendégek 
részvételét. Hálásak vagyunk a 
Csengőszó Alapítvány anyagi 
támogatásáért.
A Húsvétváró rendezvényen 
a Nemzeti Tehetség Program-
ban megnyert Add a man-
csod! (NTP-KKI-16-0065)
pályázatunkban részt vevő 5. 
és 6.osztályosok bemutatták, 
hogy a drámapedagógiai fog-
lalkozásokon milyen témák-
kal foglalkoztak. A kézműves 
foglalkozásokon elkészített 
alkotásaikból pedig kiállítást 
rendeztek.

Angeliné Kismók Melinda
alsós munkaközösség v.

Május ötödikén német-sváb 
versmondó versenyt rendezett 
iskolánk. Az idei verseny jubile-
umi volt, hiszen 10 éve szervez-
zük meg ezt a kistérségi meg-
mérettetést. A versenyre azok az 
iskolák nevezhették tanulóikat, 
melyekben nemzetiségi németet 
oktatnak. Érkeztek diákok Bajá-
ról, Nemesnádudvarról, Érsek-
halmáról, Hajósról, Vaskútról, 
Hartáról, Kecelről, Kiskőrösről, 
Soltvadkertről, Kiskunhalasról, 
és természetesen voltak császár-
töltési versenyzők is – összesen 
79-en!
A sportcsarnokban volt a meg-
nyitó, ahol az iskola diákjai, a 
nagycsoportosok, a versenyzők 
és kísérőik, szülők, pedagógu-
sok - több mint 300-an láthatták 
a hetedikesek nyitótáncát, majd 
az iskolai SZMK ajándékaként 
egy Buborék-show részesei le-
hettünk. A versmondó verseny a 
Közösségek Házában zajlott iro-
dalmi német és nyelvjárási né-
met kategóriákban. A zsűri tag-
jai Kömíves Péterné, Kömíves 
Péter és Ruffné Stadler Jusztina 
voltak. Egy ilyen verseny szer-
vezéséhez, lebonyolításához 

sok segíteni akaró, összefogó 
emberre van szükség! Nálunk 
nem hiányoztak! Voltak, akik 
rétest sütöttek, több mint 300 
db-ot! Köszönet érte Koch Te-
réznek, Angeliné Kismók Me-
lindának, Barabás Józsefnének, 
Hidasné Márin Magdolnának, 
Sebestyénné Márin Annának, 
Heibl Sándornénak, Frick Ist-
vánnénak! Voltak akik szendvi-
cseket készítettek! Herner Me-
linda kerámia hűtőmágneseket 
készített kékfestő stílusban a 
versenyzőknek! Köszönjük neki 
is! Köszönjük a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat tagjainak! 
Köszönjük a Teleház dolgozó-
inak! Köszönjük a Csengőszó 
Alapítványnak a díjakat, a ven-
déglátás finanszírozását! Kö-
szönöm kollégáimnak a példás 
együttműködést, különösen 
Schuszterné Bárth Évának, aki 
a verseny fő-fő szervezője volt! 
Erről az eseményről mindenki 
úgy távozott, hogy jól érezte 
magát! Minden vendég jó hírét 
viszi Császártöltésnek és ez a 
legnagyobb dolog! Köszönet 
mindenkinek, aki segített falunk 
jó hírének terjesztésében!

Évzáró anyák napi 
ünnepség 

a kiscsoportban

Facsemeték ültetése 
a legkisebbeknek

Húsvétváró rendezvény
a császártöltési iskolában

Német versmondó
verseny

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

2017. május 5- én délután rend-
hagyó anyák napi ünnepséget 
tartottunk a kiscsoportban. A 
családias hangulatú, kedves kis 
program egyben évzáró is volt.
A kiscsoportban nagyon vegyes 
életkorú gyerekek járnak (2,5- 5 
évesig). A folyamatos beszok-
tatás miatt szocializálódásuk 
nagyon széles skálán mozog. 
A kisebbek még semmiképpen 
sem érettek arra, hogy bátran, 
felszabadultan bemutassák a 
„tudományukat”. Ők még ra-
gaszkodnak a szülő szoros kö-
zelségéhez.
A visszajelzések alapján is jó 
ötletnek bizonyult az újítás. A 
gyerekek örömmel, felszaba-
dultan mondták a verseket , 
énekeltek , körjátékoztak (svá-

bul is). A bátortalanabbaknak 
lehetőségük volt picit anyuká-
hoz bújni .
A picurkák verssel, énekkel kö-
szöntötték az édesanyákat, az 
ajándék”Szeretetbefőtt „volt, 
amely egy feldíszített üveg 
a kisgyermek összegyűjtött” 
aranymondásaival”. Ettől ter-
mészetesen mindenki „elol-
vadt”.
A végén szülőket - gyerekeket 
sütivel , üdítővel kínáltuk.
Köszönjük, hogy mindenki el-
jött és pozitívan fogadta ezt az 
újítást.
A kiscsoport felnőtt dolgozói:
Herner Melinda
Ledniczkyné Vikker Viktória
Györgyéné Geiger Angéla
Weitzné Koszó Renáta

2017. április 12- én ültették el 
szülők 2016- ban született ba-
báik facsemetéit. Hagyományo-
san a „Falatkák” Óvodai Alapít-
vány szervezte a programot.
Sajnos nem voltak olyan aktí-
vak a gólyák, mint 2015- ben.
Az idei évben még az 1. szá-
mú horgásztó adott helyt a 
fáknak, ami remek lehetőség a 
továbbiakban egy kis kirándu-
lásra. Köszönjük a segítséget 
az Önkormányzatnak , a Hor-
gászegyesületnek a helyért, a 
jegyzőasszonynak a kapcsolat-

tartásért, a Gemenc Zrt-nek a 
facsemetékért, az Eckerle Kft. 
képviseletében Rausch György-
nek a gravírozott névtáblákért, 
Wickerné Terike védőnőnek 
a szülőkkel való kapcsolattar-
tásért, a nagycsoportosoknak 
(Bujdosóné Erika és Winterné 
Évi felkészítésével) a köszön-
tőért, Vikker Jánosnak és 
Ledniczkyné Vikker Viktóriá-
nak a technikai segítségért.

„Falatkák” Óvodai Alapítvány 
Kuratóriuma

Hengerics Alen a Járási és 
Megyei Szépíró versenyen első 

helyezést ért el.
Gratulálunk neki!

Beiratkozás
Gratulálunk

2017. április 20-21-én volt a 
leendő első osztályosok be-
iratkozása iskolánkba. A 
2017/2018-as tanév első osz-
tályába 13 császártöltési és 5 
keceli diákot írattak be szüle-
ik. Osztályfőnökük Gatterné 
Haszilló Gyöngyi lesz.

Országos Német Vers- és Próza-
mondó Verseny döntője, melyet 
Budapesten rendeztek. Több 
mint 200 gyerek mérte össze elő-
adói képességét. Iskolánkat az 
első osztályos Gatter Kitti kép-
viselte, felkészítő tanára Schusz-
terné Bárth Éva volt. Kitti szépen 
helytállt a versenyen,a középme-
zőnyben végzett. Gratulálunk!

Óvodai programok, 
hírek a nyáron

2017.06.07.: Gyöngyfűzés: 
Agape Team Missziós Csoport 

Alapítvány szervezésével.
2017.06.19-08.31.: Nyári élet 

az óvodában
2017.07.31-08.18.: Takarítási 

szünet.
2017.09.01.: 2017/2018. 

nevelési év első napja.

A Kisiskolák Szövetségének 
Lakitelken rendezett versenyén 
iskolánk 7 tanulója vett részt: 
Gatter Kitti (1. o.), Berki Máté 
(2. o.), Kapitány Réka (3.o.), 

Basa Martin (4.o.), Jankovich 
Anett (5.o.), Dóra Lili (5. o), Ke-
resztes Kinga (7. o.). Versmon-
dásban a felső tagozatosok kö-
zött Dóra Lili 2. helyezést ért el.

Verseny Lakitelken
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közösségi életközösségi élet

Anyakönyvi 
hírek

Fazekas Ház Emlékezéseim

Kitavaszodott

Könyvtári Hírek

ÚJSZüLÖttEK:
Albert Eliza - 2017. március 15. 
Szeged, anyja neve: Iván Anita 
Angéla, lakcím: Császártöltés
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MÁJUSFA KITÁNCOLÁSRA
Fellépnek:

- Császártöltési  német nemzetiségi gyermek
és felnőtt tánccsoportok

- Vámosi József harmonika zenekara
Vacsora: Székelykáposzta

ára: 1000 Ft/fő
Vacsora után a zenét Filus János szolgáltatja.

Császártöltés Község Önkormányzata
és a

Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Császártöltés lakosságát

2017. június 4-én 16.00 órakor kezdődő

Étkezési jegyeket elővételben a Polgármesteri Hivatal 2-es számú szobájában kaphatók.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Étkezési jegyeket elővételben a Polgármesteri Hivatal 2-es számú szobájában kaphatók.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A tavasz új lendületet, sikereket 
hozott a Fazekas Ház alkotói-
nak is.
A „Húsvétvárón” megcsodál-
hatták kicsik és nagyok a sok 
helyes kis nyuszit , bárányt , 
amit az apró kezek formáztak 
.Közös alkotásunk, az „Állat-
kert” izgalmas, kreatív kis re-
mekmű lett.
Büszkén kihúzhatjuk magun-
kat: a „XII. Országos Gyermek 
és Ifjúsági Népi Kézműves Pá-
lyázat” több száz pályaműve 
közül gyermekeink közös alko-
tása a 6-10 éves kategóriában 4., 
Miskolczi Ákos „gombfoci csa-

pata” pedig 6. helyezést kapott.
A Fazekas Házban készül-
tek a német-sváb  versmondó 
versenyre a kékfestő stílusú 
hűtőmágnes tulipánok, a balla-
gó tarisznyába kerülő szeren-
csemalacok, folyamatban van 
az iskolások naszvadi kirándu-
lása során ajándékba szánt ce-
ruzatartók „születése” is....
Anyák napjára is készítettünk 
szív alakú edénykéket piros 
mázzal, sok szeretettel.
Mozgalmasak, kreatívak, jó 
hangulatúak a kedd délutánok 
a Fazekas Házban.

Herner Melinda

Itt a tavasz, a jó idő, és mi is 
szívesebben mozdulunk ki az 
otthon falai közül. A Teleház 
kiállítása volt az első program 
májusban. A természetfotókról 
mindenkinek eszébe jutott egy 
kedves emlék, egy jó élmény, 
amiket megosztottunk egy-
mással. Ezért fontosak az ilyen 
események, mert kicsit kinyílik 
a világ, és az idősek is kinyíl-
nak. Nem csak a fájdalmakkal 
foglalkoznak, a szomorúsággal, 
a megszokott monoton napi 

rutinnal. Az idén is segítséget 
kaptunk májusfánk felállításá-
hoz. A nagycsoportos óvodá-
sok látogattak el hozzánk, egy 
kis műsorral megajándékozva 
minket. Az otthon megtelt ne-
vetéssel, és gyerek zsivajjal. A 
tavasz legszebb napja volt ez 
számunkra. Köszönjük nekik, 
és az őket felkészítő óvónők-
nek, ezt a csodás délelőttöt.

Flaisz Emőke
Intézményvezető

A tavaszi hónapok eseményei 
keretében a Baba-Mama Klub 
Farsangi bulija igazán fergete-
gesre sikeredett. A jelmezbe öl-
tözött apróságok között volt aki 
táncolt, volt aki kergetőzött, de 
természetesen volt aki a köny-
veket bújta. A szülők is látható-
an jól érezték magukat.
A” Húsvétváró” iskolai prog-
ramba élő nyuszikkal kapcso-
lódtunk be Rostás Tamásnak 

köszönhetően, aki elhozta a 
tapsifüleseket.
A Víz Világnapja alkalmából a 
„Cseppecske” feladatban sike-
res 3. és 4. osztályosokat, vala-
mint a „Csepptől az óceánig” 
játékban résztvevő 5. és 6. osz-
tályosokat szeretném megdi-
csérni, nagyon ügyesek és lelke-
sek voltak!

Taner Gabriella
könyvtárvezető

2016. nov. első napjaiban telefo-
non beszélgettem szeretett ro-
konommal, Angeliné dr. Walter 
Mária Gyöngyivel. Többek kö-
zött megemlítette, hogy Császár-
töltésen nov. 13-án nyugdíjas 
találkozót tartanak, s szeretné, 
ha öcsémékkel együtt akkor ha-
zalátogatnánk. Így lehetőségünk 
nyílik arra, hogy rég nem látott 
rokonokkal, ismerősökkel talál-
kozzunk.
Ahogy a vidám táncos lábú ki-
csinyekben gyönyörködtem, 
eszembe jutott az én gyerekko-
rom is… 1938-tól 1942-ig jártam 
Császártöltésen elemi iskolába.
Az elemi iskola négy éve után 
Kalocsára kerültem, ahol a Ka-
locsai Iskolanővéreknél végez-
tem a 4 polgárit és a tanítóképző 
első osztályát. Államosítás után 
ugyan ott folytattam, de már vi-
lági tanárokkal.
Kiskőrösön letettem a hivatali 
esküt. Másnap a kinevezéssel 
együtt ismét megjelentem köz-
ségünk iskolájában 1952. jan. 
végén. Akkor indult meg közsé-
günkben a német nyelvű oktatás. 
Bánáti Miklós lett a nyelvtanár, 
így én az ő osztályát vehettem át, 
a harmadik fiú osztályt, harminc-
öt eleven, nyüzsgő emberkével. 
Nem volt könnyű dolgom, de 
megbirkóztam a feladattal. 
Rögtön megbíztak társadal-
mi munkával, vezetnem kellett 
községünk tánccsoportját. Fiatal 
pedagógusként alkalmasnak ta-
láltak e feladatra. Létrehozták a 
falusi könyvtárunkat. Ezt „ideig-
lenesen” az iskolában helyezték 
el, mert másutt nem volt helye 
a könyveknek. Sajnos nagyon 
kevés gyermekkönyvet talál-
tunk a könyvek között, azok is 
kevés példányszámban. Inkább 
felnőtteknek való példányok 
szerepeltek, az akkori szellem-
nek megfelelőek. Tehát a tanítás 
mellett társadalmi munkám is 
volt bőven. A jelenlegi könyvtá-
rat is megnéztem. Örült a lelkem, 
hogy ilyen szép könyvtárral 
gyarapodott a községünk. Jó öt-
letnek tartottam, s tartom a régi 
szokásokat, viseletet bemutató 

képtárat. Visszatérve a császár-
töltési oktatói és nevelői mun-
kámhoz, azt tudom elmondani, 
sok örömet szerzett nekem. A 
második évemben leányosztályt 
kaptam, szintén harmadikoso-
kat. Négy évig voltam ott az osz-
tályvezetőjük, osztályfőnökük. 
Tehetségesek, szorgalmasak vol-
tak, örömmel dolgoztunk együtt. 
Történelmet több felsős osztály-
ban, magyart a párhuzamos osz-
tályban is oktattam. Voltam nyol-
cadikos osztályfőnök is. Nem 
volt egyszerű a munkám, mert 
el kellett magam fogadtatnom 
azzal az osztállyal is. remélem, 
ez nagyjából sikerült. Egyik volt 
tanítványom, aki középiskolai 
tanárnő lett, azt mondta: „tudod 
Erzsike, sokunknak példaképe 
voltál, ezért tanultak sokan pe-
dagógusnak az osztályunkból.” 
1957 decemberében férjhez men-
tem, így 1958 áprilisában Moson-
magyaróvárra helyeztek… 
Köszönöm Takácsné Stalter Judit 
polgármesternőnek, hogy részt 
vehettem a nyugdíjasok találko-
zóján. Én is e községben dolgoz-
tam jó 5 évig, néhány téglát én 
is letettem szülőföldem fejlődési 
alapjához. Úgy látom, hogy kü-
lönösebben az utóbbi években 
gyarapszik, szépül a falu, megbe-
csülik a régi dolgokat, eseménye-
ket, rendbe hozzák pl.: az eddig 
elhanyagolt kereszteket stb. Bol-
dog vagyok, ha jó híreket hallok 
e szép községről. Köszönet mind 
azoknak, akik azon fáradoznak, 
hogy az ott élő lakosoknak egy-
re tartalmasabb élhetőbb, szebb 
és vonzóbb legyen az életük. Is-
ten áldását és segítségét kérem a 
munkájukhoz. 

Horváth Györgyné Walter Er-
zsébet nyugdíjas tanítónő

2017. április 23-án Császártölté-
sen fájdalmas eseményre emlé-
keztünk. A Felvidéki magyarok 
kitelepítésének 70. évfordulója 
alkalmából megemlékezést tar-
tottunk. Ebből az alkalomból 
a felújított Ligetben emlékmű 
avatásra került sor. Az ünnepi 
beszédet Bányai Gábor, ország-
gyűlési képviselő és Andocsné 
Lei Mónika, önkormányzati kép-
viselő mondta el. A műsorban 

fellépett a Császártöltési Refor-
mátus kórus és a Hagyomány-
őrző Érsekhalmi Népdalkör, 
verset szavalt Ledniczky Hunor. 
Az emlékművet főtisztelendő 
Nagyidai Zsolt plébános szentel-
te meg. A műsor után koszorút 
helyezett el Takácsné Stalter Ju-
dit polgármester, Takács Zoltán 
és Dobosi Róbert naszvadi kép-
viselők. Az emlékművet Illyés 
István készítette.

Császártöltés – Kiscsala
2017. július 1. 

Sok szeretettel meghívunk min-
den kedves érdeklődőt 
Csala - napi rendezvényünkre!

Programok 
2017. június 30. péntek

18.00 Ráhangoló: Túra a Vörös 
mocsárban
Vezeti: Terentyák Botond
Indulás a Kiskastély vendégház-
tól
20.00 Szalonnasütés a Kiskastély 
udvarán

2017. július 1. szombat
15.00 Állatsimogató
Lángos sütés -
a Császártöltés Fejlődéséért Köz-
alapítvány közreműködésével
Főzőhelyek kiosztása
18.00 A keceli Kéknefelejcs Asz-
szonykórus műsora
A Császártöltési Tánccsoport fel-
lépése
20.00 Vacsora
Utcabál 
Tombola

Emlékmű avatás

XVII. Csala-nap
Helyszín: Kiscsala – Kiskastély 
Vendégház
Érd.: 06/30-490-3846 Márin Ist-
vánné

A rendezvény ideje alatt hűtött 
italok, kávé, jégkrém a büfében 
kapható!
A Kolbászsütőnél friss, házi kol-
bász, savanyúság!

Kiscsaláért Civil Társaság
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2017. május képes HírekspOrt Hírek

Faültetés a 2016-os újszülötteknekHajrá Töltés! A 2017-es csapat

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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VII. Kiskunmajsai Újonc KupaDiákönkormányzati olimpia
2017. május 11-én iskolánk 
első alkalommal vett részt a 
Vaskúton, Vörös Csaba ko-
ordinálásával megrendezett 
Diákönkormányzati Olimpián, 
melyre a német nemzetiségi 
nyelvet tanító iskolák és Vaskút 
körzetébe tartozó intézményeket 
hívták meg. Császártöltésről 24 
diák képviselte Diákönkormány-
zatunkat, kísérőik Pittenauer Rita 
és Stadlerné Csányi Éva voltak. 7 
versenyszámban indulhattunk, 
melyek szellemi és fizikai ké-
pességeket mértek. Az olimipai 
láng és a fanfárok felhangzása 
után 9 órakor kezdődött a meg-
mérettetés. Vendéglátóink a nap 

folyamán étellel, itallal, ebédre 
hot-doggal kínáltak minket. Az 
eredményhirdetésre 15 órakor 
került sor. Mindenki nagy izga-
lommal várta az értékelést. Foci-
mixben 1. helyezést ért el Barabás 
Ákos, Györgye Márk, Vancsik 
Csaba és Vancsik Szilárd. A kre-
atív építőversenyen Dóra Liza, 
Frick Luca és Halász Vivien 
másodikak lettek. Az összesített 
versenyben iskolánk tanulói 5. 
helyezést értek el. Élményekkel 
gazdagon, kellemesen elfáradva 
tértünk haza. Reméljük jövőre is 
meghívást kapunk erre a remek 
rendezvényre. A résztvevőknek 
szívből gratulálunk! Lei Balázs  I.hely

Tűzoltóverseny Soltvadkerten, melyen a császártöltési Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai is részt vettek.

Lei Eszter  III. hely



2017. májusképes Hírek
H Í R M O N D Ó

CsászártöltésiCsászártöltési

12

Felvidéki emlékmű avatás

Képek a Töltési Társaskör programjaiból

50 éves osztálytalálkozó


