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Császártöltés község közéleti lapja

Jubiláló házasok

Szeretettel várjuk Császártöltés lakosságát december 16-án
az adventi gyertyagyújtás után emléktábla avatásra
az iskolánál, december 23-án a gyertyagyújtás után

a Mindenki Karácsonyára.

Szívből gratulálunk a jubiláns házasoknak!
Még sok szép együtt töltött évet kívánunk

jó egészségben, szeretetben!
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Gondolatok az iskolárólIdősek köszöntése

KÉPES HÍRADÁS
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Az idei tanévből eltelt két hó-
nap. Halványultak az évnyitó 
ünnepélyes pillanatai. A félszeg 
elsősök otthonosan mozognak 
az iskola falain belül. Minden 
kicsi és nagy diák igyekszik 
megfelelni a mindennapi el-
várásoknak. Új iskolaigazga-
tóként lelkesedéssel, tervekkel 
indultam neki a tanévnek. Az 
általam megálmodott iskolában 
a gyerekeknek mindig tudniuk 
és érezniük kell, hogy tanáraik 
segítségére, egy biztató pillan-
tásra, megértésre mindig szá-
míthatnak. Kollégáimmal arra 
törekszünk, hogy a ránk bízott 
166 gyermek tudásban, embe-
ri értékekben és élményekben 
gazdagodjon.
Hiszem, hogy tanár és diák 
olyan közösséget alkotnak, 
ahol az együtt munkálkodás 
eredményeként mindenki meg-
tapasztalhatja a sikert, legyen 
az egy jó felelet németórán, 
egy hibátlanra megírt dolgozat 
kémiából vagy egy megnyert 
focimeccs. A lényeg a pozitív 
élmény tanárnak és tanítvány-
nak. Ezek a pillanatok adnak 
erőt az esetleges kudarcok elvi-
selésére, és ebből építkezünk a 
továbblépéshez.
A tanulás mellett sok rendez-
vény színesíti mindennapja-
inkat. A felsőssé avatáson já-
tékos feladatok teljesítésével 
lettek „teljes jogú” felsősök az 
5. osztályosok. Figura Ede vi-
dám interaktív zenés műsora 
kicsiket és nagyokat elbűvölt. 
A halloween partin az ötletesen 
megfaragott tökökkel, kreatív 
jelmezekkel versengtek a gyere-
kek és szüleik. 
A pályaorientációs napon az 
alsó évfolyamosok szüleik 
munkahelyeire látogattak, az 
5. és 6. osztály Kiskőrösön az 
Eckerle és a Garden Fruit cé-
gekkel ismerkedett. A 7. és 8. 
osztály Kecskeméten, a pálya-
választási kiállításon tájékozó-
dott a továbbtanulási lehető-
ségekről, és a Mercedes gyárat 
is meglátogatták. A gyárláto-
gatás megszervezését köszön-

jük Schuszter Melindának, és 
köszönöm minden szülőnek, 
hogy segítették a témanap meg-
valósulását! Végzőseinket és a 
7. osztályt egy másik napon a 
helyi AE Plast cég is üzemláto-
gatásra invitálta. 
Megemlékeztünk az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
évfordulójáról. A 7. osztály, 
Dóráné Heibl Anikó felkészí-
tésével, színvonalas műsort 
adott elő. Hagyományosan 
novemberben tartottuk a pá-
lyaválasztási szülői értekezle-
tet. A környék középiskoláinak 
képviselőit hívtuk meg, akik 
nagy számban fogadták el meg-
hívásunkat. A 7. és 8. osztályos 
gyermekek és szüleik első kéz-
ből kaphattak tájékoztatást a 
továbbtanulási lehetőségekről.
Az iskola oktató- nevelő mun-
kájának sikere - az emberi té-
nyező mellett - nagyban függ 
a környezet, az eszközök szín-
vonalától. Törekszünk minden 
lehetőséget megragadni isko-
lánk épületének, tárgyi eszkö-
zeinek megújítása érdekében. 
Nagy terveink vannak, amelyek 
támogatásához nyújt lehető-
séget a 2019. évi Nemzetiségi 
Pályázat. Reménykedünk, hogy 
minél több forrást sikerül meg-
nyernünk terveink megvalósí-
tásához. 
Feladatunk volt, van és lesz bő-
ven. Megálltunk egy pillanatra, 
és számba vettük az első két hó-
nap történéseit.  Bízom benne, 
hogy a következő számvetésig 
hasonlóan sok minden történik 
velünk, körülöttünk gyermeke-
inkért.

Andocsné Lei Mónika
iskolaigazgató

Az Idősek Napja alkalmából Takácsné Stalter Judit polgármester 
köszöntötte a falu legidősebb női és férfi lakosát, Komáromi 

Mátyásnét és Nuszpl Józsefet

Vikker József köszöntése 90. születésnapja alkalmából.
Isten éltesse, jó egészséget kívánunk Józsi bácsinak

Megemlékezés a Málenkíj robot áldozataira

KÖZMEGHALLGATÁSOK IDŐPONTJA
Értesítjük a község lakosságát, hogy Császártöltés Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő 

közmeghallgatását 2018. november 29. napján 17.00 órakor 
a Közösségek Házában tartja.

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2018. 
évi közmeghallgatását 2018. november 29. napján 16.00 órai kezdettel 

rendezi a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Császártöltés településképének védelme Szeretni az Istent

Érseki szentmise

EGYHÁZI HÍREK

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy Császártöltés település-
képének védelme érdekében 
Császártöltés Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete a 13/2017. (XII.29.) 
önkormányzati rendeletében 
előírásokat fogalmazott meg.  
A hivatkozott számú önkor-
mányzati rendelet célja Csá-
szártöltés épített környezeté-
nek megőrzése érdekében a 
helyi építészeti értékvédelem-
mel, a településképi követel-
ményekkel és a településkép-
érvényesítési eszközökkel 
kapcsolatos szabályok megál-
lapítása. A jogszabály hatálya 
Császártöltés község közigaz-
gatási területére terjed ki.
A helyi szabályozás értelmé-
ben településképi szempontból 
meghatározó területek:
- településkép védelméről szó-
ló törvényben meghatározott 
településkép védelme szem-
pontjából kiemelt területek;
- területi védelemmel érintett 
pincesorok;
- belterület a gazdasági terüle-
tek kivételével.
A helyi rendeletben meghatá-
rozott fontosabb településké-
pi követelményeket az alábbi-
ak szerint ismertetjük:
1. Építmények anyaghasznála-
tára vonatkozó általános épí-
tészeti követelmények:
- homlokzatképzésnél tiltott a 
pasztelles színektől való elté-
rés,
- magastető tetőhéjazati 
anyagként nem alkalmazható 
fekete bitumenes fedéllemez
Az anyaghasználati követelmé-
nyeket a közterületi telekhatár 
mentén, a telekhatártól 20m-es 
sávon belül lévő építmények 
esetében kell alkalmazni.
2. Településképi szempontból 
meghatározó területre vonat-
kozó területi és egyedi építé-
szeti követelmények:
- A bejárati előlépcsőt, az aka-
dálymentesítést szolgáló épít-
ményt, rámpát, a közterület 
fölé benyúló építményrészt, 
kerítést úgy kell elhelyezni, 

hogy az a kapcsolódó közterü-
let használati módjához illesz-
kedjen.
- Az utcai kerítés előkertes be-
építésben az épület előtti telek-
szakaszon csak áttört lehet.
- Síktáblás napelem, napkollek-
tor az építészeti környezethez 
illeszkedve magas tetős épü-
leten bármely az épület ferde 
tetősíkjában, azzal megegyező 
dőlésszögben elhelyezhető.
- Cégért, címtáblát, cégtáblát ti-
los úgy elhelyezni, hogy az ne 
illeszkedjen a homlokzat meg-
lévő vagy tervezett vízszintes 
és függőleges tagolásához, a 
nyílászárók kiosztásához. 
- A HÉSZ egyes övezeteire, 
építési övezeteire vonatkozó 
településképi követelmények 
körében a szomszédos épüle-
tek utcai párkánymagasságai-
nak különbségét a helyi rende-
let 12.§ (5) bekezdés a), b) és c) 
pontja határozza meg.
- Központi pincesor építési 
övezetre vonatkozó építészeti 
előírások a helyi rendelet 12.§ 
(5) bekezdés d) pontjában ke-
rültek meghatározásra. Fonto-
sabb előírások:
a) homlokzat fehér meszeléstől 
vagy műanyag festéstől nem 
térhet el;
b) homlokzat egészének tég-
laburkolata tiltott, csak tago-
zatként, nyílás-.és oromfal 
keretként helyezhető el tégla-
burkolat;
c) tiltott a nyílászárók káván 
kívüli elhelyezése;
d) ablaktáblák kivételével tiltott 
az ablakszárnyak kifelé nyíló  
ablakszárnyak elhelyezése;
dg) tiltott redőny elhelyezése;
dh) tiltott a nyílászáróknál a 
barna, az olajzöld, szürke má-
zolástól vagy a felületkezelt 
natúr fától eltérni;
di) tiltott az 1,8m-nél széle-
sebb pinceajtó;
dl) tiltott 1 db kéménynél több 
tetőn túlnyúló szerkezet.
3. Helyi védett értékekre vo-
natkozó településképi követel-
mények
A helyi védelemben része-

sülő építményeket a 13/2017. 
(XII.29.) önkormányzati ren-
delet 1. melléklete tartalmazza, 
esetükben a helyi védelemre 
okot adó elemek nem változ-
tathatók.
4. Egyes sajátos építmények, 
műtárgyak elhelyezése
Az egyes sajátos építmények, 
műtárgyak elhelyezésére vo-
natkozó követelmények az 
önkormányzati rendelet 14.§-
ában kerültek meghatározásra. 
5. Reklámokra és reklámhor-
dozókra vonatkozó szabályok
A reklámokra és reklámhordo-
zókra vonatkozó követelmé-
nyeket az önkormányzati ren-
delet 15-17.§-ai tartalmazzák.
Szakmai konzultáció, telepü-
lésképi bejelentési eljárás
1. Szakmai konzultáció
Lakóház építés és bővítés ese-
tén az építtető köteles szakmai 
konzultációt kérni. A polgár-
mester kérelemre a település-
képi követelményekről a kére-
lem beérkezésétől számított 8 
napon belül szakmai konzultá-
ciót és ezen belül szakmai tájé-
koztatást biztosít.  
A kérelmet a Polgármesteri Hi-
vatal 8-as számú irodájában az 
ott átvehető formanyomtatvá-
nyon lehet benyújtani.
2. Településképi bejelentési el-
járás
Településképi bejelentési eljá-
rást kell lefolytatni a következő 
eseteknél:
a) reklámok és reklámhordo-
zók elhelyezése;
b) védett értéket tartalmazó 
területen a közterülettől szá-
mított 20m-en belüli terület-
sávban történő építési munká-
kat megelőzően Császártöltés 
Község Önkormányzata által 
végzettek kivételével az -álta-
lános előírások szerint enge-
dély nélkül végezhető- alábbi 
esetekben:
ba) Építmény átalakítása, fel-
újítása, helyreállítása, korsze-
rűsítése, homlokzatának meg-
változtatása, kivéve zártsorú 
vagy ikres beépítésű építmény 
esetén, ha e tevékenységek a 

csatlakozó építmény alapo-
zását vagy tartószerkezetét is 
érintik.
bb) Meglévő építmény utóla-
gos hőszigetelése, homlokzati 
nyílászáró cseréje, a homlok-
zatfelület színezése, a homlok-
zat felületképzésének megvál-
toztatása.
bc) Az épület homlokzatához 
illesztett előtető, védőtető, er-
nyőszerkezet építése, meglévő 
felújítása, helyreállítása, átala-
kítása, korszerűsítése, bővíté-
se, megváltoztatása.
bd) Nem emberi tartózkodás-
ra szolgáló építmény építése, 
átalakítása, felújítása, valamint 
bővítése, amelynek mérete az 
építési tevékenység után sem 
haladja meg a nettó 100 m3 tér-
fogatot és 4,5 m gerincmagas-
ságot.
be) Napenergia-kollektor, szel-
lőző-, klíma-, riasztóberende-
zés, villámhárító-berendezés, 
áru- és pénzautomata, kerék-
pártartó, zászlótartó építmé-
nyen vagy építményben való 
elhelyezése;
c) településképi szempontból 
meghatározó területen szobor, 
emlékmű, kereszt, emlékjel 
építése, elhelyezése, ha annak 
a talapzatával együtt mért ma-
gassága nem haladja meg a 6,0 
m-t.
A településképi bejelentési 
eljárás iránti kérelmet a Pol-
gármesteri Hivatal 8-as szá-
mú irodájában kell benyújtani 
papíron vagy elektronikusan 
az önkormányzati rendelet 
3. melléklete szerinti forma-
nyomtatványon. 
Kérjük a lakosságot, hogy Csá-
szártöltés településképének 
védelme érdekében Császár-
töltés Község Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
13/2017. (XII.29.) önkormány-
zati rendeletében foglalt elő-
írásokat betartani szíveskedje-
nek. 
Az önkormányzati rendelet 
megtekinthető a Polgármeste-
ri Hivatalban illetve a www.
csaszartoltes.hu weboldalon.

Az élet szép ajándéka: szeretni 
és szeretve lenni. Ez nem sike-
rül éppen mindenkinek. Azon-
ban hiányát érzi, s akik nem 
érzik, az is azért van, mert nem 
tapasztalták sem az egyiket, 
sem a másikat. Ők a szeretet 
koldusai, akiket megcsonkított 
az élet, vagy ők maguk önma-
gukat, de ne ítélkezzünk. A sze-
retet konkrét cselekedetei meg-
mozdíthatnak embereket, akik 
még nem, vagy csak nagyon 
kicsit érezték a szeretet melegét, 
s ezért nem is tudhatják mi az, 
hogyan kell viszonozni. A jóság 
azonban mindenkit lekenyerez, 
s elgondolkodtat. Csak kevesen 
vannak azok, akik a barátságos 
közeledésre visszautasítóan vá-
laszolnak.
A kereszténységben éppen ez 
a legszebb, hogy nem lehet Is-
tent anélkül szeretni, hogy ne 
szeretnénk embertestvéreinket. 
Ezért is tetszik nekem legjob-
ban Jézus szavai közül, amikor 
azt mondja búcsúbeszédében:

„Úgy szeressétek 
egymást, amint én 
szerettelek titeket” 

(Jn13;34)

Az ember olykor elsiklik a sza-
vak felett, de ha elmélkedik 
róluk, akkor felismeri Isten 
szeretetének sajátosságát, teljes 
önzetlenségét és alázatát. Mert 
hiszen nem azt mondja, hogy 
szeressük Őt viszont, amiért 
szeret bennünket, hanem azt, 
hogy szeressük egymást, s ez-
zel Őt is szeretni fogjuk, ez lesz 
számára a legkedvesebb tőlünk. 
Kis hittanosaimnak oly nagy 
előszeretettel példálózom ez-
zel. Mesélve nekik arról, hogy a 
szülőknek nem az a legnagyobb 
boldogság, amikor szeretitek, 
ölelgetitek őket, hanem amikor 
látják: ti, testvérek mennyire 
szeretitek egymást. Jézus úgy 
fogalmaz, hogy az annak üze-
nete örökérvényű, s minden 
további tárgyalása a dolognak 

csak botladozó útkeresés lenne. 
Jézus röviden fogalmaz, s felül-
múlhatatlan tökéletességgel. 
Az Isten szeretetével kapcsolat-
ban Jézus válasza a törvénytu-
dónak:

„Szeresd Őt teljes 
szívedből, teljes 
lelkedből, teljes 

elmédből és minden 
erődből! A szeretet 

érzelem, a szív 
érzése, az egész 
ember érdeklődő 

irányultsága valaki 
felé, akit megismerni és 

megszeretni akar.”
„Jól csak a szívével lát

az ember.”
(Antoine de

Saint-Exupéry)

Teljes lelkünkkel szeretni, vajon 
ez mit jelent? A lélek az ember-
ben az isteni. A lélek áthatja az 
egész embert. Azt a tapasztala-
tot nyújtja, hogy az ember nem 
csak test, hanem lélek is, ezért 
képes felismerni, azt is, ami 
nem testi, nem anyagi. Isten 
szeretete egy lelki kapcsolat. Ez 
akkor valósul meg, amikor a lé-
lek a lélekig ér. 
Teljes elmére is szükség van. Az 
elme összerakja a tapasztalá-
sunk mozaikjait. A megtapasz-
talt dolgok ily módon üzenettel 
bírnak. Az ember számára is 
adott, hogy szellemi adottsá-
gai révén megtegye azt az utat, 
amelyik abból áll, hogy Szent 
Ágostont idézzük:

„A teremtmények 
megkérdezése mélységes 

szemléletükben áll, 
feleletük pedig 

Szent Márton nap ünneplése

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya tartotta 
a 2018. november 1. napi szentmisét. A misén megáldotta a falu 
alapításától Császártöltésen szolgálatot teljesítő plébánosok nevét 

tartalmazó márványtáblát. Megáldotta a templomban 
kialakított kápolnát és az új oltárt.

bizonyság Istenről,
mert mindnyájan 

hangosan hirdetik: Isten 
teremtett minket!”

S azután marad még a „min-
den erődből” szeretni Istent. 
Idő, akarat, energia, szabadidő 
bevonása. Tudatos viselkedési 
forma. Majd elmegyünk temp-
lomba, ha ráérünk, nem lesz vá-
sár, nem jönnek vendégek, nem 

megyünk kirándulni, nem esik 
az eső, nem lesz hideg, vagy 
meleg – ezek a leggyakoribb 
kifogások. Így azonban a „teljes 
erőnkből” eltörlődik, s leszünk 
mi is, mint annyian sokan a 
konformizmus áldozatai, mely 
jelentős mértékben átírja isten-
kapcsolatunkat és emberszere-
tetünket. 

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt 

plébános



2018. november 2018. november

7

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

„Gefördert durch: Bundes-
ministerium des Innern, für 
Bau und Heimat aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen 
Bundestages.”
A pályázat témája: Néptánc az 
óvodában.
A Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata 
és Baden-Württemberg In-
ternational között a Német 
Szövetségi Belügyminisztéri-
um által az „Ausstattung von 
ungarndeutschen Kindergärten” 
elnevezésű projekt keretében ki-
írt pályázaton a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Óvoda 895 
Euro (286.050 Ft) támogatást 
nyert. A támogatási összeget a 
Császártöltési Német Nemze-
tiségi Önkormányzat önrésszel 
egészítette ki, így 328.159 Ft-ért 
vásárolhattunk az óvodai nép-
tánc  tanításához új elektronikai 
eszközöket, ritmushangszere-
ket. Beszerzett eszközeink: szin-
tetizátor állvánnyal, 3 db CD 
lejátszó, 1 db hordozható aktív 
hangfal, 10 db csörgődob, 10 db 
triangulum.

Programunk célja: 
• a gyerekek ismerkedjenek 
a népzenével, szeressék meg 
azt,élvezzék a foglalkozást, 
érezzék a zene lüktetését, rit-
musát, személyiségük formá-
lódjon a zene, a játék, a népi 
kultúra és a közösség erejével, 
• érdeklődésének felkeltése a 
német nemzetiségi hagyomá-
nyok, táncok, zene iránt, mi-
közben alakuljon a nemzetiségi 
kultúrához, nyelvhez való pozi-
tív viszonyuk
• az iskolai néptánc oktatás elő-
készítése

Programunk feladata: 
• a gyerekek ismerjék meg a né-
met kultúrából merített dalokat, 
mondókákat, táncokat
• az iskolai néptánc alapjainak 
előkészítése, a néptánc szerete-
tének megalapozása
• a hagyományápolás (sajnos 
egyre kevesebb családban is-
merik a néphagyományokat, 
beszélik a sváb nyelvet, ezért ez 
a feladat az óvodára hárul).
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Játékos délután
az iskolában

Közös táborozás Szelíden 
a cibakházi diákokkal

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK
H Í R M O N D Ó
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Márton-nap 
Császártöltésen

Óvodai pályázat

Pályaválasztási
tanácsadó

Pályaorientációs nap

Péntek este mosolyogtak az 
angyalok Császártöltésen. Gye-
rekek, felnőttek mécsesekkel 
sorakoztak a fél hatos harang-
szóra. A világító, éneklő kígyó-
zó sor körbe érte a templomot. 
A nagycsoportos óvodások és a 
harmadik osztályos kisiskolá-
sok versekkel, dalokkal adták 
meg az alaphangulatot. A lám-
pások felszentelése után kez-
dődött a vidám esti forgatag. A 
Teleház előtti tér úgy megtelt, 
hogy egy zsíros kenyeret sem 
lehetett volna leejteni. Forró tea 
várta a gyerekeket, fűszeres lé-
lekmelegítő a felnőtteket. Volt 
ott kézműves bögre, kitűző ke-
rámiából, liba mézeskalácsból. 
Mindenkinek jutott egy jó falat, 
egy melengető korty, egy kis 
beszélgetés.
Természetesen nem varázsütés-
re termett ott minden: sokan, 
sokat tettek már hetekkel a ren-
dezvény előtt. Szülők és nagy-
lelkű felajánlók ajándékozták 
az alapanyagokat, a liszttől 
kezdve, a termelői borig. Az 
óvoda dolgozói több estén át 
szorgalmasan készítették az 

ajándékokat az adományokért 
cserébe.Már negyedik éve zaj-
lik ez a hangulatos program 
községi szinten az óvoda és a 
„Falatkák” Óvodai Alapítvány 
szervezésében. A jelenlévők 
adományokkal segíthetik a 
kisgyermekek napjainak szí-
nesítését. A befolyt összegből 
bábszínházat hozatunk, külön-
böző élményekkel ajándékoz-
zuk meg a kicsiket, nagyobb 
részéből pedig a nagycsopor-
tosok év végi kirándulását fi-
nanszírozzuk. Azt gondolom, 
méltón megünnepeltük Márton 
püspök emlékét, az általa kép-
viselt értékek, mint jóakarat, 
emberség és segítségnyújtás je-
gyében. Reméljük ezen a kelle-
mes őszi estén mindenki érzett 
egy kis melegséget a szívében, 
akár a munka végét fogta meg, 
akár önzetlenül adakozott.
Szívből köszönjük mindenki-
nek, aki bármilyen formában 
hozzájárult az esemény sikeré-
hez!

Herner Melinda, Ledniczkyné 
Vikker Viktória

Nagycsoportos óvónénik

Pályaorientációs nap kertében a 7. és 8. osztály az AE Plast Kft. 
üzemébe látogatott.

Játékos vetélkedő az osztályok között, jelmezes bemutató és
a tökfaragás tette színessé a közös programot. A testvériskolai pályázat keretében 5 napos táborozáson 

vettek részt tanulóink Szelíden. Sok időt töltöttek el diákjaink 
a cibakházi gyerekekkel közösen. A barátkozáson kívül több 

programon, előadáson, kiránduláson és a fürdéseken is tovább 
mélyítettük a két iskola közötti jó kapcsolatot.

Pályaválasztási szülői értekezlet volt a 7-8 osztályos tanu-
lóknak és szüleiknek. Először a Könyvtárban Szabadiné 
Viszmeg Erzsébet Bács-Kiskun Megyei Pályaválasztási 
Szakszolgálat tanácsadója tartott előadást. Ezt követően 

az iskola tantermeiben a környező gimnáziumok, szakis-
kolák, szakközépiskolák képviselői tájékoztatást adtak 

a tovább tanulás lehetőségeiről. www.csaszartoltesiek.hu

Az Európai Mézes Reggeli Csá-
szártöltésen 2018. november 
15-én az óvodában került meg-
rendezésre, az iskolában pedig 
16-án.
A mézes reggelin elfogyasztott 
mézet a császártöltési méhészek 
ajánlották fel:
• Heibl Jánosné
• Rausch Zsolt
• Bergerné Harkai Patrícia és 
   Berger Csaba
• Hadnagy Anita
• Schaffer Zsolt
• Schmidt Éva
• Jankovichné Csordás Csilla és 
   Jankovich Antal
• Győri Pál
• Hopka István
• Maczkó László
• Ginder Károlyné
• Csörgő Zoltánné
• Kukucska Róbert

• Molnár József
• Véber Zoltán
• Vadas Péter
• Kenyeres Zoltán
• Kenyeres Viktor
• Haszilló István
• Wiedner Roland

Köszönjük a figyelmességet és  
a finom mézet!

Mézes Reggeli
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Házasságot kötöttek:
Sendula Zita és Szarka Attila
házasságkötés időpontja: 2018. 
szeptember 22. 
Bárány Szabina és Boldizsár 
Andor
házasságkötés időpontja: 2018. 
október 27. 

Újszülöttek:
Balázs-Kercsó Dóra
született: 2018. augusztus 20., 
Pécs
anyja neve: Szalai Edit
Méder Florian
született: 2018. szeptember 22., 
Überlingen
anyja neve: Kovács Katalin
Kacska Alíz
született: 2018. október 7.,  
Kecskemét
anyja neve: Rimai Anett

Angeli Bíborka
született: 2018. november 7., 
Kalocsa
Anyja neve: Rácz Diána
Király Adél
született: 2018. május 23.,  
Kecskemét
Anyja neve: Schindler Mónika
Lakóhely: Kiskőrös

KÖZÖSSÉGI ÉLETKÖZÖSSÉGI ÉLET

A Sváb tájház felújítása  A Közösségek Háza 
felújítása

Szüreti felvonulás 
Császártöltésen

A Szociális Munka Napja

Urnafal építése
az Öreg temetőben

Idősek Napja Anyakönyvi hírek
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Balázs-Kercsó Dóra

Kacska Alíz

Sendula Zita és Szarka Attila

Bárány Szabina és 
Boldizsár Andor

Méder Florian

Király Adél

Angeli Bíborka

2018 őszén megtörtént a Sváb Tájház külső-, belső festése, mázolása

2018. őszén megtörtént a tető felújítása, teljes lécezés és 
a cserepek áthelyezése valamint a terasz új, kültéri, 

csúszásmentes burkolatot kapott. Megtörtént a nyílászárók 
felújítása és a nagyterembe a klíma felszerelése.

18 urnahellyel bővült az Öreg temetőben az urnafal

Ezen a napon azokat a szakem-
bereket köszöntjük, akik az év 
minden napján fáradtságot nem 
ismerve, azon dolgoznak, hogy 
könnyebbé, élhetőbbé tegyék a 
segítségre szoruló embertársa-

ink életét. A helyi önkormány-
zat is megköszöni azt a munkát, 
amelyet a szociális szolgálatok-
ban dolgozó munkatársak nap 
mint nap elkötelezetten és magas 
szakmai színvonalon végeznek.

Október 7-én, harmadik alka-
lommal került megrendezésre 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és Császártöltés Község 
Önkormányzatának közös szer-
vezésében a Szüreti felvonulás. 
Délután kettő órakor indult a 
program a benzinkút előtti téren, 
ahol Schuszter Istvánné, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és Takácsné Stalter Judit 
polgármester asszony köszön-
tötte a megjelenteket, majd a 
régi időkben megszokott módon, 
sűrű dobpergés után a kisbíró 
felolvasta a híreket. Ezt követ-
te az óvodások és az iskolások 
tánca és a Töltési Tánccsoport 
bemutatója. A műsor után  a falu 
főutcáján haladt végig a menet, 
feldíszített lovas fogatokkal, cset-
tegőkkel, kisbíróval és bírónéval, 
az ifjúsági fúvószenekarral, nép-
táncosokkal, az óvodás és iskolás 
gyerekekkel, szüleikkel és isme-
rőseikkel.  Az előző évektől elté-
rően, az idén nemcsak sváb vise-

letbe öltöztek a gyerekek, hanem 
gyönyörű magyaros ruhában is 
megcsodálhattuk a nyolcadikos 
lányokat, sőt voltak, akik ke-
rékpárral kísérték a menetet. A 
következő megálló a Pincelakat 
Szálloda előtt volt, majd a köz-
ponti buszmegálló következett. A 
műsort mindenhol nagy tapssal 
jutalmazták. Ezután a Sportcsar-
nokban folytatódott a délután, 
ahol a Kicsinyek Kórusa, majd 
a Fuchs Énekkar adott fergete-
ges műsort. A kiskőrösi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat asz-
szonyai egy különleges produk-
cióval, térdtánccal kedveskedtek 
a nézőknek. Az „Érik a szőlő, 
hajlik a vessző Császártöltésen” 
címmel meghírdetett rajzverseny 
eredményhírdetésére is ekkor 
került sor. A vacsorára főzőtt kol-
bászos paprikás krumpli nagy si-
kert aratott, a szakácsok jó mun-
kát végeztek! A vacsora után a 
Fuchs zenekar játszott, aki akart, 
még táncra is perdülhetett.

November az idős ellátásban 
dolgozók számára különleges 
hónap, az Országgyűlés tavaly 
decemberben döntött arról, 
hogy november 12-ét, a Szoci-
ális Munka Napját munkaszü-
neti nappá nyilvánítja. Ezzel 
is kifejezik hálájukat azoknak 
a szakembereknek, akik a leg-
elesettebbeket gondozzák. 
Szeretném én is megköszönni 

kollégáimnak kitartó munkáju-
kat. Köszönöm az otthon min-
den munkatársának, hogy nap, 
mint nap helytállnak ebben a 
végeláthatatlan küzdelemben, 
ahol nagyon kevés sikerélmény 
jut nekik, mégis mosolyogva tu-
dunk együtt dolgozni. 

Flaisz Emőke
Intézményvezető

November második vasárnapján 
az Idősek Napja alkalmából Csá-
szártöltés Község Önkormány-
zata, a régi hagyományokat 
folytatva idén is megvendégelte 
a falu nyugdíjasait. November 
11-én, vasárnap délután 2 órakor 
a nagycsoportos óvodások és az 
iskolások fellépésével indult a 
program. Az óvodások Márton-
napi műsort és táncot adtak elő, 
a 2. osztály pedig nemzetiségi 
táncot mutatott be. Ezt követően 
Gatter Kitti svábul mondott ver-
set és a Fuchs kórus dalait hall-

hatták a megjelent vendégek. 
Takácsné Stalter Judit polgár-
mester asszony ünnepi köszön-
tőjével folytatódott a délután, 
majd Leirer Menyhértné, Margit 
néni szavalata következett. A 
délután sztárvendége Kothencz 
Lali volt. Sokan dúdolták, éne-
kelték vele együtt a jól ismert 
slágereket. A műsor után vacso-
ra várta a vendégeket, amelyet 
az önkormányzat dolgozói szol-
gáltak fel. Vacsora után táncra 
is perdülhettek a jelenlévők és 
késő estig rophatták.
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2018. november KÉPES HÍREKSPORT

60 éves az óvoda

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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Összefogással megfelelő helyére került a Kulcsos háztól 
a Parkerdő felé vezető út. A Hóman család, a Kefag Zrt.

és Császártöltés Község Önkormányzata közös összefogásával 
történt meg a terület rendezése. Egy régi probléma került 

orvoslásra ezzel.

Hajrá Töltés!Területrendezéssel helyére 
került a Parkerdő felé 

vezető út

Szeretettel várjuk Császártöltés lakosságát az adventi gyertyagyújtásokra, 
december 2-án, 9-én és 16-án a mise után, december 23-án 15.00 órakor,

majd ezt követően a Mindenki Karácsonya ünnepségre

Köszöntöttük Mintál Ferencnét, aki 65 éve kapta meg diplomáját
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Szüreti felvonulás 2018


