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Császártöltés község közéleti lapja

Sportpark várja a mozogni vágyókat a Ligetben

Sportpark  átadó ünnepség  a Ligetben. Testmozgás és egészségmegőrző 
aktivitás  Rígler Dorkával 2019. május 3-án 10.00 órakor. Minden mozogni 

vágyót szeretettel várunk! Császártöltés Község Önkormányzata

 Szeretettel várjuk az érdeklődőket a  Májusfa állítására a Ligetbe április 
30-án 17.00 órakor,  majd ezt követően a felújított Sváb Tájház átadására.  

Császártöltés Község Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Tisztelt Császártöltésiek!Farsang az óvodában és az iskolában

KÉPES HÍRADÁS
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Tavasz van, a természet csodá-
latos, ahogy újra életre kel. Szí-
vesen gyönyörködünk a nyíló 
virágokban, a lombjukat bonto-
gató fákban, ha a szép látványt 
nem szakítaná meg egy-egy el-
dobott flakon, egy kettétört mű-
anyagszék, vagy egy valamikor 
jobb napokat látott kanapé, ami 
próbál elbújni szégyenében az 
ágak között, amiatt, hogy a ha-
tárt csúfítja. Valószínű valami-
kori gazdája, aki odavitte nem 
szégyenkezett akkor, amikor 
kidobta az erdő szélére. Sajnos 
sok hely van a határban, ami 
szemetes. Rozsdás hűtőszek-
rények, kibelezett televíziók, 
darabokra tört kerti bútorok 
várják, hogy elvigyék őket a 
megfelelő helyre. Elképzelni 
sem tudom annak az ember-
nek a lelkét, aki a határba viszi 
a háztartási lomokat. Büszkék 
lehetnénk szép kirándulóhelye-
inkre, de a sok szemét miatt in-
kább szégyenkezhetünk.
Nem kell sok pénzt áldozni 
arra, hogy tiszta legyen a kör-
nyezetünk. Inkább odafigyelést 
és fegyelmet igényel. Közös 
érdekünk, hogy ne szemét ve-
gyen körül bennünket, nem 
csak magunk, hanem a gyere-
keink jövője miatt is lényeges ez 
a szemlélet.
Önkéntes szemétszedő akciót 
hirdettünk és márciusban há-
rom egymás utáni kedden ösz-
szeszedtük a szemetet a kijelölt 
területeken: a falutáblától az 
54-es út mentén Kecel felé a bo-
rászatig, a Főkáptalani pincesor 
alatti úton a Zsidó temetőig és 
a Vas tanyai úton.  A délelőtti 
munka során a kis csapat na-
gyon sok, több pótkocsira való 
szemetet gyűjtött.  Flakonok, 
sörös dobozok, üvegek, ruhane-
műk és még számtalan háztar-
tási lom került a zsákokba. Az 
iskolások a TeSzedd akció kere-
tében a Szamárvölgy felé vezető 
úton szedték össze a rengeteg 
szemetet. 
Még van tennivalónk. Nem a 
szemétszedésben, hanem an-
nak elhelyezésében. Ne a ha-

tárba vigyük ki fölöslegessé 
vált dolgainkat! Lehetőség van 
konténert kérni a szemétszál-
lító vállalattól, lomtalanítást 
igénybe venni, novemberben a 
karbantartó udvarba lehet vin-
ni a veszélyes hulladékot és az 
Önkormányzat vállalja annak 
elszállítását. A zöldhulladékot 
rendszeresen elviszik. A lehe-
tőség adott, csak élni kell vele, 
s máris sokat teszünk ezáltal a 
tiszta Császártöltésért. 
Most, a szemétszedési akcióban 
egy szebb környezetért fogtunk 
össze. Szomorú volt látni a sok 
összegyűjtött szemetet, de örül-
tünk munkánk eredményének, 
a szemétmentes környezetnek. 
Ezúton is köszönetet mondok 
minden résztvevőnek! 
Kérem a Töltésieket, ne vigyék 
ki a szemetet a határba, a régi 
szemétlerakóhoz, az árkokba, 
az erdőszélre, a buckák közé. 
Gondoskodjanak annak kultu-
rált elszállításáról. Mutassunk 
példát, hogy Császártöltés, a 
császártöltésiek a tiszta környe-
zetükért élen járnak. Ez a mos-
tani szemétgyűjtés egy apró lé-
pés volt, de bízom benne, hogy 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
ne szemeteljünk, vigyázzunk 
falunk és a határ tisztaságára.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Az Utazás 2019 kiállításon Rideg László a Bács Megyei 
Közgyűlés elnöke és a Sváb sarok polgármesterei Dr. Kovács 
István, Takácsné Stalter Judit és Estókné Szalczer Erzsébet

15 éves az Idősek Otthona. Takácsné Stalter Judit ebből az 
alkalomból köszöntötte a kezdetektől dolgozókat: Kuhl Mónikát, 

Herczeg Józsefet és Marokityné Sárosi Angélát

Elkészült a templom északi oldalán is a járda, így a templom 
körül teljesen befejeződött a járda felújítása

Megemlékezés a császártöltési svábok kitelepítésére
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
tájékoztatója

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásáról

Nagyböjt

Főtisztelendő Lei János (1953-2019) 
búcsúztatása

EGYHÁZI HÍREK

A Köztársasági Elnök a 
93/2019. (III.1.) számú határo-
zatában az Európai Parlament 
tagjainak 2019. évi választását 
2019. május 26. napjára tűzte 
ki.

Az Európai Parlament tagja-
it az Unió polgárai 5 évente 
választják, Magyarország 21 
képviselőt választ az Európai 
Parlamentbe.
Magyarországon negyedik al-
kalommal kerül sor az euró-
pai parlamenti választásokra, 
a választáson Magyarország 
területe egy választókerületet 
alkot. Az Európai Parlament 
tagjainak választásán listát a 
pártok működéséről és gaz-
dálkodásáról szóló törvény 
szerint bejegyzett pártok állít-
hatnak. A listaállításhoz leg-
alább 20.000 választópolgár 
aláírásával hitelesített ajánlása 
szükséges.
A választás egyfordulós, a pár-
tok listáit a megszerzett sza-
vazatok arányában illeti meg 
mandátum. A mandátumki-
osztásban csak azok a listák 
vehetnek részt és szerezhetnek 
mandátumot, amelyek több 
szavazatot kaptak, mint az ösz-
szes listára leadott összes érvé-
nyes szavazat 5%-a.

Névjegyzék és értesítő

A névjegyzékbe történt felvé-
telről szóló értesítőket 2019. 
április 5-ig postai úton kül-
di meg a Nemzeti Választási 
Iroda azon választópolgárok 
részére, akik március 20-án a 
szavazóköri névjegyzékben 
szerepelnek. Azon választó-
polgárok, akik március 20-át 
követően kerülnek felvételre a 
település valamely szavazókö-
rének névjegyzékébe, a Helyi 
Választási Irodától kapnak az 
értesítést a névjegyzékbe vétel-

ről. Az értesítő felvilágosítást 
tartalmaz a szavazás időpont-
járól, a szavazóhelyiség címé-
ről és a választással kapcsola-
tos egyéb tudnivalókról. Ha a 
választópolgár nem kapja meg 
az értesítőt, az megsemmisül 
vagy elvész – a Helyi Választá-
si Irodától új értesítőt igényel-
het.
Az Európai Unió más tagál-
lamának állampolgára – ha 
Magyarországon lakóhellyel 
rendelkezik – legkésőbb 2019. 
május 10-én 16.00 óráig kér-
heti a lakóhelye szerinti Helyi 
Választási Iroda vezetőjétől a 
névjegyzékbe vételét.

Fogyatékkal élők segítése

A fogyatékossággal élő vá-
lasztópolgár választójogának 
gyakorlása segítése érdekében 
a Helyi Választási Iroda veze-
tőjétől kérelemben az alábbi 
segítségeket igényelheti:
• a szavazással kapcsolatos 
tudnivalókról könnyen érthető 
tájékoztatót kapjon, 
• a szavazás idejéről és helyé-
ről szóló értesítőt Braille-írás-
sal kapja meg, (kérelem be-
nyújtása 2019. március 19.-én 
16.00 óráig)
• a szavazólap önálló kitöltésé-
hez Braille-írásos sablont kap-
jon, (kérelem benyújtása márci-
us 17.-én 16.00 óráig)
• könnyen értelmezhető meg-
fogalmazást tartalmazó tá-
jékoztató szórólapot kapjon 
(kérelem benyújtása március 
19.-én 16.00 óráig)
• akadálymentesített szavazó-
helyiségben szavazhasson.
A kérelem (vagy annak törlé-
se) benyújtható online a www.
valasztas.hu honlapon vala-
mint személyesen vagy levél-
ben a magyarországi lakcím 
szerinti Helyi Választási Irodá-
ban.

Mozgóurna igénylés

Az a választópolgár, aki a sza-
vazóköri névjegyzéken szere-
pel, de egészségi állapota, vagy 
fogyatékossága miatt nem tud 
megjelenni a szavazóhelyi-
ségben, mozgóurnát kérhet. 
A mozgóurna iránti kérelmet 
a Helyi Választási Irodához 
levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektroni-
kus úton (www.valasztas.hu 
honlapon) május 22-én 16.00 
óráig, személyesen vagy ügy-
félkapus azonosítással 2019. 
május 24-én 16.00 óráig, illetve 
május 24-én 16.00 órát követő-
en elektronikus azonosítással 
elektronikus úton legkésőbb 
május 26-án 12.00 óráig lehet 
benyújtani.

Az illetékes Szavazatszámláló 
Bizottsághoz meghatalmazott 
útján vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy ál-
tali kézbesítéssel a szavazás 
napján, május 26-án legkésőbb 
12.00 óráig lehet benyújtani. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát 
kért, a szavazókörben „hagyo-
mányos módon” nem szavaz-
hat, kizárólag mozgóurnával.

Átjelentkezés

Ha a választópolgár a szava-
zás napján nem a lakóhelyén, 
de Magyarországon kíván 
szavazni, a lakóhely szerint il-
letékes Helyi Választási Iroda 
vezetőjéhez nyújthat be kérel-
met, melynek segítségével át-
jelentkezéssel azon a települé-
sen szavazhat, ahol a szavazás 
napján tartózkodik. A válasz-
tópolgár lakóhelye szerinti He-
lyi Választási Iroda az átjelent-
kezőt a kérelem alapján törli a 
lakcíme szerinti szavazóköri 
névjegyzékből, egyidejűleg 
felveszi azon településnek a te-

lepülésszintű lakóhellyel ren-
delkező választópolgárok szá-
mára kijelölt szavazókörének 
névjegyzékébe, ahol a válasz-
tópolgár szavazni kíván.
Az átjelentkezési kérelem (va-
lamint a kérelem módosítása 
vagy az átjelentkezés törlése) 
levélben történő vagy elekt-
ronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás (www.
valasztas.hu honlapon) esetén 
2019. május 22-én 16.00 óráig, 
személyes vagy elektronikus 
azonosítást követő elektroni-
kus benyújtás esetén 2019. má-
jus 24-én 16.00 óráig kérhető a 
lakóhely szerinti Helyi Válasz-
tási Irodánál. 

Külképviseleti névjegyzék

Az a választópolgár, aki a sza-
vazóköri névjegyzékben sze-
repel, de a szavazás napján 
külföldön tartózkodik, a ma-
gyar nagykövetségeken vagy 
konzulátusokon szavazhat, ha 
a külképviseleti névjegyzéken 
szerepel. Aki a szavazás napján 
külföldön szeretne élni a vá-
lasztójogával, annak 2019. má-
jus 17-én 16:00 óráig kell kér-
nie felvételét a külképviseleti 
névjegyzékbe a magyarországi 
lakóhelye szerinti Helyi Vá-
lasztási Irodától személyesen, 
ajánlott levélben, vagy online 
a www.valasztas.hu honlapon.
A kérelem ugyanezen időpon-
tig módosítható. A külföldön 
szavazó, magyarországi lak-
címmel rendelkező választó-
polgárok kizárólag a magyar 
nagykövetségeken vagy kon-
zulátusokon szavazhatnak.

Szavazókörök

A választási körzetek területi 
megoszlása az alábbiak szerint 
alakul:

Nagyböjt második vasárnapja 
olvasmányaiban a húsvétot ve-
títi előre, Isten egyszülött Fiát 
adta értünk áldozatul. Fiát, a 
legértékesebbet, az egyetlent, 
aki által és akiért minden lett, 
ami csak lett. Ennek az előké-
pével találkozunk Ábrahám és 
Izsák vonatkozásában. Egyrészt 
szemlélhetjük Ábrahám végte-
len nagy hitét, Isten iránti enge-
delmességét, áldozatkészségét.. 
Tehette mindezt azért, mert hite 
volt. Lelke mélyén hitte, a nagy 
Isten feltámasztja fiát a halálból. 
Másik oldalról pedig észre kell 
vennünk Isten könyörületessé-
gét, mellyel megmenti Izsákot, 
s persze Ábrahámot is megóvja 
a nagy fájdalomtól. Jelképes do-
log történt. Isten üzent ezáltal. 
Izsák helyett Jézus megy a ha-
lálba, nemcsak jelképesen. Isten 
odaadja önmagát értünk, az 
Atya Fiát, hogy ne kelljen örök-
re meghalnunk. Ennél nagyobb 
szeretete senkinek sem lehet.
 Pál apostol levelében kiemeli 

ennek a szeretetnek a nagysá-
gát, hangsúlyozva, hogy aki 
erre is képes volt, az szinte min-
den elképzelhető, üdvös kér-
désnek eleget tud tenni. Ezért 
kivételezettek a keresztények 
a világban. Mondhatnak rájuk 
bármit, üldözhetik őket, sőt 
meg is ölhetik, gyilkosaik vád-
lója maga az Isten lesz, válasz-
tottainak pedig örök jutalma.
Urunk színeváltozásának ese-
ménye legtöbbször úgy kerül 
felemlítésre, mint az esemény, 
mely felkészítette a tanítványo-
kat a Megváltó közelgő szenve-
désére és halálára, hogy meg ne 
inogjanak a hitben, s hinni tud-
janak Jézusban, mint az Isten Fi-
ában, akkor is, ha majd meghal 
a kereszten.
Nekünk is szükségünk van 
arra, hogy lelkiekben megerő-
södjünk, felkészüljünk a nehéz 
napokra. Ezek a napok min-
denkire rátörnek, hiszen ki az, 
akit ne látogatna meg a kísér-
tés, a kishitűség, a kételkedés. 

Keresztény testvéreink közül 
még ma is sokan üldöztetést 
szenvednek hitük miatt. Ezek-
re a napokra jó lelki kondíci-
ót eredményezhetnek a lelki 
gyakorlatok, a több imádság, a 
böjt, a szentgyónás, a szentál-
dozás. Minden olyan pillanat 
élménye, melyben átéltük Jézus 
közelségét, s éreztük: Van Is-
ten. Különösképpen fontos ezt 
megtapasztalni úgy, mint akik 
alázattal, szerényen és tapin-
tatosan segítünk a betegeken 
és szegényeken. Nem megfe-
ledkezve a Szentatya nagyböjti 
üzenetéről, melynek vezérgon-
dolata: Nagyobb boldogság 
adni, mint kapni. Ilyen és ehhez 
hasonló pillanatokban átélheti 
mindkét fél, az adakozó is és 
az is, aki kapja Urunk színevál-
tozását. Olyan jó lesz akkor ott 
lenni. Ámen.

Főtisztelendő 
Nagyidai Zsolt

plébános

1. számú szavazókör:
Teleház, Kossuth L. u. 167.
Arany János utca, Főkáptalan 
utca, Keceli u. 17-76/A., Kos-
suth Lajos utca, Tavasz utca, 
Terv utca

2. számú szavazókör:
Orvosi Rendelő, Keceli u. 5.
Ady Endre utca, Állami Gaz-
dasági tanyák, Bajai utca, 
Bajcsy-Zs. utca, Bajtárs  
utca, Csalai és Polgárdi tanya, 
Gőzmalom utca, Keceli utca 
2-16., Keceli u. 77-115., Kece-
li úti tanyák, Kiscsala tanya, 
Középcsala tanya, Nagycsala 
tanya, Zsombostó tanya

3. számú szavazókör:
Közösségek Háza, Kossuth L. 
u. 170.
Akácfa utca, Bem József utca, 
Dózsa György utca, Gábor 
Áron utca, Hősök tere, Ifjúság 
utca, József Attila utca, Munká-
csy Mihály utca, Petőfi Sándor 
utca, Rákóczi Ferenc utca, Ró-
zsa utca, Sport tér, Szabadság 
tér, Zöldfa utca

Választópolgáronként az ak-
tuális szavazóköri címet a vá-
lasztók névjegyzékbe történő 
felvételéről szóló ÉRTESÍTŐ 
tartalmazza.

Azon választópolgárok, akik 
csak településszintű lakcím-
mel, illetőleg, akik átjelent-
kezéssel szavaznak, szavaza-
taikat kizárólag az 1. számú 
szavazókörben (TELEHÁZ, 
Kossuth L. u. 167.) adhatják le.

Helyi Választási Iroda

A Helyi Választási Iroda tele-
pülésünkön a Polgármesteri 
Hivatal épületében, Császár-
töltés, Keceli u. 107. szám alatt 
működik.
A Választási Irodán kívül az 
Európai Parlementi tagjainak 
választása alakulásáról folya-
matos tájékoztatást a www.
valasztas.hu internetes honlap 
nyújt.

Hábermayer Viktória
HVI vezető
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Második alkalommal vett részt 
iskolánk csapata az Értékőrzők 
Bács-Kiskunban verseny me-
gyei döntőjén, Lakitelken.
„A vetélkedő célja a nemzeti ér-
tékek és hungarikumok minél 
szélesebb körű megismertetése, 
a települési és megyei értéktár-
ba nyilvántartásba vett értékek 
körének bővítése.”
A Töltési lányok csapatának 

tagjai: Koch Gabriella, Megye-
ri Ramóna, Molnár Fruzsina, 
Prohászka Hanna, Szuhai Ni-
koletta, Vadas Gitta, Vikker 
Emma és Zsebeházi Hajnalka 
voltak. A tudást és kreativitást 
igénylő érdekes feladatokat a 
tanulóink olyan jól oldották 
meg, hogy a megyei fordulón a 
II. helyezést érték el. Felkészítő: 
Sebestyénné Márin Anna

Alapítványunk már 18 éve 
működik és színesíti a császár-
töltési óvodás gyermekek min-
denapjait. 
2018-as év tevékenység naptá-
ra: Az „Én fám” program; Ze-
nés gyerekműsorok, évszaknak 
megfelelően (farsangi, tavaszi, 
őszi); Gyereknapi bohócmű-
sor lufi hajtogatással, fagyival; 
Nagycsoportosok kirándulása 
Szegedre (kisvasút, állatkert); 
Kézműves foglalkozás vezeté-
se, falunapon, horgásztábor-
ban; Márton nap koordinálása, 
szervezése; Mikulás ünnepség 
rendezése (Szmk segítségével); 
Színvonalas karácsonyi bábelő-
adás;
Beszerzésre került: kreatív esz-
közök; homokozó játékok; „vi-
zezős” nyári játék (aquaplay 

óriás szett);  homokozó takaró-
fólia; gördeszkák – szuperdesz-
kák; Polyball ügyességi játék; 
3 db rajztároló szekrény; gyü-
mölcsturmix készítő; Mozgás-
kotta – mozgásfejlesztő eszköz; 
Udvari rajztáblák;
Bevételi forrásaink: Márton 
napi adománygyűjtés, pályá-
zati lehetőségek kihasználása, 
személyi jövedelemadó 1%-a. 
Adományaikat és segítségüket 
ezúton is köszönünk szépen és 
a jövőben is nagyon szívesen 
fogadjuk adójuk 1%-át. 
Adószámunk: 18356564-1-03
2019. április 11-én tervezzük a 
facsemete ültetését a Ligetben 
17.00 órakor a 2018- ban szüle-
tett császártöltési babáknak. A 
családok névre szóló meghívót 
kapnak.

A gyerekek kedvelik, ha egy 
nap kicsit másként zajlik a meg-
szokottól. Így történt ez márci-
us 5-én, kedden is, ugyanis az 
iskola megajándékozta az alsós 
tanulókat egy rendhagyó in-
teraktív magyarórával. Mátyás 
király emlékére két fős színházi 
társulat adta elő a gyerekeknek 

a „ Mátyás király és az okos le-
ány című mesét”. A gyerekek 
csillogó szemmel hallgatták 
az előadást, miközben rejtvé-
nyeket fejtettek meg. A nagy 
taps arra utalt, hogy máskor 
is örülnének ilyen különleges 
magyarórának.

Barabás Józsefné

2019. február 27-én a kiskőrö-
si EGYMI-ben megrendezésre 
került a Szépíró Verseny. A 
járási fordulón iskolánk tanu-
lói eredményesen szerepeltek. 
Zsebeházy Hajnalka 8. osztá-
lyos tanuló I. helyezést, Bodnár 
Dávid 1. osztályos tanuló II. 
helyezést ért el. Mindketten be-
jutottak a megyei döntőre. Gra-
tulálunk a versenyzőknek!

Angeliné
Kismók Melinda

A Kiskőrösi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium által 
szervezett 3 fordulós matema-
tika versenyen iskolánk tanulói 
eredményesen szerepeltek!
6. évfolyam: Schaffer Noel IV. 
helyezés; Fodor Hanna VI. he-
lyezés;

7. évfolyam: Vadas Gitta III. 
helyezés; Miskolczi Ákos V. he-
lyezés;
8. évfolyam: Koch Gabriella II. 
helyezés;

Felkészítő tanáruk: Barabásné 
Baranyai Hajnalka

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 
a 2019-2020. nevelési évre

az óvodás korú gyermekek 

beiratkozásának időpontja:
2019.04.23.-04.26. között 8.00-tól 16.00 óráig történik.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 
2019. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket,

és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát (lakcím kártya),

• a gyermek TAJ kártyáját,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat

•  a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett 
dokumentumokat, szakértői véleményeket

Ledniczkyné Vikker Viktória
óvodavezető

2018-ban Ledniczkyné Vikker 
Viktória kezdeményezésére 
indult a „Nemzetiségi Hét” 
projekt, amelyet hagyományte-
remtés céljából idén is megren-
deztünk.
Minden napnak megvolt a 
koncepciója: hétfőn a ráhango-
lódás, érzékenyítés zajlott. A 
gyerekek régi képeket nézeget-
tek a Könyvtár melletti Képes 
Házban, kirakós játékokon ta-
lálkoztak hagyományos sváb 
épületekkel, nemzetiségi vise-
letekkel. Kedden egy kismester-
ség, a fazekasság körül zajlott a 
tevékenység. Herner Melinda 
óvónéni (fazekas) és egy nyug-
díjas óvónéni Koch Teréz veze-
tésével a nagyok kékfestő ruhás 
babafigurákat, a középsősök 
a „boldogság kék madarát”, a 
legkisebbek pedig „varázskavi-
csokat” alkottak.
Szerdán fergeteges Táncház 
zajlott. Fuchs József bemutatta 
a harmonikát, mint hagyomá-
nyos sváb hangszert. Még a 
gombokat is szabadott meg-
nyomni, ami nagy boldogság 
volt az apróságoknak. Harmo-
nikaszóra, kékfestőben, ünnep-
lőben táncolt kicsi, nagy ezen 
a délelőttön. Hómann Antal és 
Liska Márta a felnőtt tánccso-
port vezetői a néptáncos ruhá-
jukban érkeztek és megtanítot-
tak néhány táncot az ovisoknak.
Csütörtökön barkácsnap volt. A 
kicsik Judit és Évi óvónéni veze-
tésével régi „drukkoló” fákkal 
(Tóthné Jutka néni gyűjtemé-
nyéből) papírra nyomdáztak. 

A középsősök Erika és Évike 
óvónéni segítségével császár-
töltési utcarészletet nyomdáz-
tak,” Ulmer Schachtel”-t vág-
tak, szineztek, papírköcsögöket 
díszítettek. A legidősebbek kin-
cses zsákot varrtak, kék csillag-
virág mintával, természetesen 
kincs is került bele a gyerekek 
nagy örömére.
Pénteken a „Töltési Tűforgató” 
nénik a sváb gasztronómia je-
gyében krumplis kalácsot ké-
szítettek a gyerekekkel közösen. 
Közben sváb mondókákat, tán-
cokat, játékokat mondogattak a 
kicsik  Teri néni és a „Tűforga-
tó” asszonyok segítségével. 
Sok gyermek már nem hall 
az otthoni környezetében he-
lyi sváb beszédet, mondókát, 
dalocskát. Nagyon köszön-
jük az élményt, hogy eredeti 
„szakcézást” hallhattak gyer-
mekeink. Az utánzáson ala-
puló tanulás miatt gyorsan 
megjegyezték, örömmel mon-
dogatták a kis kedves mondó-
kákat, szavakat. Azt gondoljuk 
óvodás korban ez a feladatunk, 
érzékenyíteni, a helyi tájnyel-
vet megmutatni, megkedvel-
tetni;  lehetőséget adni a nyelv 
csengésének megkedvelésére, 
dallamvilágának megszereté-
sére. Tapasztalatok szerint ez a 
későbbi nyelvtanuláshoz is po-
zitív alapul szolgálhat.
A héten készült alkotásokból   
pénteken egy kis kiállítást ren-
deztünk, melyet a szülők is 
megtekinthettek.

Herner Melinda
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Értékőrzők verseny „Falatkák”Óvodai 
Alapítvány

Színház

Szépíró Verseny

Levelész-matekész siker!

Óvodai beiratkozás
2019-2020

Nemzetiségi hét a 
császártöltési óvodában

A 2. helyezett Töltési lányok csapata

A Soltvadkerten megrendezett 
Lesen macht Spaß elnevezésű 
versenyen két korosztályban 4 
csapatunk indult.
A 3-4. osztályosok közül Berki 
Máté, Frick Nóra, Gatter Gréta 
1. helyezettek lettek.
Az 5-6. évfolyamosok meg-
mérettetésén Fodor Han-

na, Glokker Bálint, Szamosi 
Milena 1. helyezést, Jónás Zoé, 
Kapitány Réka és Ledniczky 
Hunor 2. helyezést értek el.
Felkészítő tanáruk: Pittenauer 
Rita.

Eredményükhöz szívből gratu-
lálunk!

Német verseny 
Soltvadkerten
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Február 23-án rendezte meg a 
Császártöltési Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola szülői munkaközössége 
az Iskolabált. 
A Teleház sportcsarnoka ezen a 
napon szürke-rózsaszín színben 
pompázott, a szülők és pedagó-
gusok által elkészített virágos 
díszítés már a tavaszt idézte. 
Az igazgatónő – Andocsné Lei 
Mónika – köszöntője után vál-
tozatos műsorban volt részük 
a bálozóknak. A Császártöltési 
Fúvószenekar Czipták Zsolt ve-
zetésével vidám dallamokat ját-
szott. Felléptek Orbán Ferencné 
mazsorettes növendékei is, és a 
8. osztályos tanulók ismét be-
mutatták a karácsonyra megta-
nult keringőjüket. Iskolánk volt 
tanulója, Fejes Fanni csodás 
énekhangja mindenkit lenyűgö-
zött, őt Illésné Márin Éva készí-
tette fel. Vacsorára a vendégek 
vegyes sültes tálat fogyaszthat-
tak. A szülők által felajánlott 
sütemények megvásárlásával 
az iskolásokat támogatták a je-
lenlévők. Idén sem maradhatott 

el a már hagyománynak számí-
tó meglepetés tánc, ebben az 
évben kánkánt adtak elő a vál-
lalkozó kedvű pedagógusok és 
szülők. A premiert több hetes 
jó hangulatú próbák sorozata 
előzte meg. Az est folyamán a 
zenét a kiskőrösi Bratyó Band 
szolgáltatta. A vendégek a bál-
ban jóízű koktélokat fogyaszt-
hattak, tombolavásárlás után 
értékes nyereményekhez juthat-
tak. 
Köszönjük szépen az SZMK 
elnökeinek – Vancsik Emesé-
nek és Laknerné Csóti Móni-
kának – a bál megszervezését. 
Itt köszönjük Istella Szilviának 
az iskolai sötétítő függönyök 
megvarrását. Köszönjük a szü-
lőknek, pedagógusoknak és a 
bálozóknak a sok-sok segítsé-
get, támogatást, felajánlást! A 
befolyt összegből a császártöl-
tési iskola udvarára újabb játé-
kok kerülnek, illetve gyermek-
programok szervezését tervezik 
a szülők.

Dóráné Heibl Anikó
pedagógus A  XVIII. Országos Syngenta 

Borversenyre 21 borvidékről 559 
nevezés érkezett. Büszkék va-
gyunk a Csanádi Szőlőbirtok és 
a Szemerey Pince boraira.  Gra-
tulálunk az arany minősítéshez.
Arany:
Csanádi Szőlőbirtok, Chardon-
nay
Csanádi Szőlőbirtok, Kékfran-
kos- Kadarka Siller
Csanádi Szőlőbirtok, Kadarka 
Rosé
Szemerey Pince, Siller
Szemerey Pince, Cosmopolita

Újszülöttek:
Boldizsár Liliána
született: 2018. december 17. 
Szeged
anyja neve: Bárány Szabina
Tóth Sára
született: 2018. december 24. 
Kiskunhalas
anya neve: Tóthné Lőz Mária

KÖZÖSSÉGI ÉLETKÖZÖSSÉGI ÉLET

Iskolabál Sváb disznóvágás 
Császártöltésen

15 éves az Idősek OtthonaKönyvbemutató

Megemlékezés
XVIII. Országos Syngenta 

Borverseny

Anyakönyvi hírek
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Boldizsár Liliána Tóth Sára

A nyolcadikos lányok készítik a finom pogácsákat

Február 2-án, szombaton a Táj-
ház udvarán került sor a régi 
hagyományokat felelevenítő 
falusi disznóvágásra. Nem fé-
lősek a császártöltési legények, 
de azért a szúrás előtt szükség 
volt egy kis szíverősítőre, egy 
áldomás pálinkára. Utána már 
gyorsan zajlottak az esemé-
nyek, mindenki tudta a dolgát. 
Volt aki a húsokat dolgozta fel, 
az egyik helyen asszonyok ké-
szítették a hagyományos disz-
nótoros reggelit, ami sült máj és 
pecsenye volt,  másutt a hájas és 
kelt kalácsok készültek. Nagy 
öröm volt, hogy az iskolás gye-
rekek is részt vettek mindeb-
ben. Darálták a húst, nyújtották 
a kelt kalács tésztáját, aki pedig 

elfáradt kézműves foglalko-
záson vehetett részt az Agape 
Team Missziós Csoport Alapít-
ványnak köszönhetően. A ren-
dezvény ingyenes volt, egy kis 
segítség vagy egy tál sütemény, 
valamilyen innivaló elég is volt 
a részvételhez. A hagyományos 
disznótoros ebédre idén is or-
jaleves, sült hurka és kolbász 
készült. A nap meglepetéseként 
„maszkások” érkeztek, akik 
megtáncoltatták a vendégeket.
Sok segítő kéz, remek hangulat, 
jó beszélgetések jellemezték a 
császártöltésiek disznóvágását. 
Köszönet a Császártöltés Fej-
lődéséért Közalapítványnak! 
Köszönet minden közreműkö-
dőnek!

2004. január 4-én nyitotta meg 
kapuit a Császártöltési Idősek 
Otthona, vagy ahogy akkor 
hívták Gondozási Központ. Az 
évek során rengeteg változáson 
ment át az intézmény, de mindig 
egyetlen cél irányába haladtunk. 
Afelé, hogy az itt lakók a lehető 
legjobb ellátást kapják. Ez csak 
sok türelemmel, és még több 
odafigyeléssel lehetséges. Kö-
szönöm kollégáimnak, hogy ezt 
a nehéz munkát nap, mint nap 
lelkesen végzik. 30 ember együtt 
élése nem mindig egyszerű. 
Mint egy családban, itt is van-
nak problémák, konfliktusok, de 
vannak békés meghitt pillanatok 
is. Az otthon segít, hogy az idős 
ember ne legyen magányos, ne 
érezze magát feleslegesnek. 

Szeretném megköszönni, hogy 
a falu szinte valamennyi lakója 
támogatja az otthont. Fel sem 
lehet sorolni, hogy milyen sokan 
segítenek minket, a legkisebb 
apróságoktól, az igazán nagy 
feladatok megoldásáig. A leg-
apróbbak, óvodások, iskolások 
látogatásaik alkalmával vidám-
ságot hoznak a falak közé. A 15. 
születésnapunk megünneplése-
kor is a nagycsoportos óvodások 
adtak műsort az itt lakóknak, 
majd Takácsné Stalter Judit pol-
gármester asszony, köszöntötte 
azokat a dolgozókat, akik az első 
naptól kezdve odaadóan, rendít-
hetetlen jókedvvel dolgoznak az 
idősekért.

Flaisz Emőke
intézményvezető

A Császártöltési Németek Ki-
telepítési Emlékünnepségéhez 
kapcsolódva, az ünnepi műsor 
folytatásaként a Könyvtárban 
került sor a Császártöltés 4. 
című  könyv bemutatójára. A 
könyv létrehozását Takácsné 
Stalter Judit polgármester asz-
szony és Hidasné Márin Mag-
dolna gyűjtőmunkájának, a 
szerkesztést pedig Knipl István-
nak köszönhetjük. A kötetben 
600 kép található, egy-egy téma 
köré rendezve. A fényképek 
gyűjtése és digitalizálása még 
2012-ben kezdődött és először 
az interneten jelentek meg a 
szorgos és kitartó gyűjtőmunka 
eredményeként, majd egy kiál-
lítás keretein belül a legérdeke-
sebb képeket nagyítva is meg-

tekinthették az érdeklődők. A 
nagy sikerre való tekintettel jött 
az ötlet, hogy kötetbe rendezve 
is hozzáférhetővé váljon ez a 
különleges gyűjtemény, hiszen 
általuk megelevenedik a múlt 
és közelebbi képet kaphatunk 
elődeink életének fontos pilla-
natairól, és a mindennapokban 
folytatott emberfeletti küzdel-
meiről. 
A délután folyamán a közremű-
ködők meséltek a könyv szüle-
tésének körülményeiről, illetve 
egy-egy eseményt, történetet 
kiragadva bemutatták elődeink 
életét Császártöltésen. A megje-
lentek kérdéseket tehettek fel és 
hozzá is szólhattak a témához. A 
könyvbemutató után lehetőség 
nyílt a kötet megvásárlására.

Február 10-én, vasárnap a Liget-
ben megemlékezést és koszo-
rúzást tartottak a Császártöltési 
Németek Kitelepítési Emlékmű-
vénél. A német Himnusz elhang-
zása után Megyeri Ramóna 
szavalatát és a Fuchs Kórus elő-
adását hallhatták a megjelentek. 
Az ünnepségen beszédet mon-
dott Schuszter Istvánné, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke. Császártöltés Község Ön-
kormányzata nevében Takácsné 
Stalter Judit polgármester asz-
szony és Andocsné Lei Mónika 
képviselő, a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat képviseleté-
ben pedig Schuszter Istvánné és 
Schuszterné Bárth Éva helyezte 
el az emlékezés koszorúját.

Állampolgársági esküt tett:
Kraus Horst Jürgen (Giovan-
ni) 2019. január 18-án

Kedves régi és leendő Támogatónk!
Kérjük, hogy a 2019. évi adóbevallásuk elkészítésekor személyi

jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák a
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítványt !

Adószám:18357493-1-03
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2019. március KÉPES HÍREKSPORT

Nemzetiségi hét az óvodában

Interaktív magyaróra és sport délelőtt

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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Sportpark a Ligetben

Évnyitó az Egységes Falusi 
Sportkörben

Mezei futóverseny
2019. március 13-án, Kiskőrö-
sön került megrendezésre a 
Kiskőrös kistérségi mezei fu-
tóverseny, melyen a Császár-
töltési Bánáti Miklós Német 
Nemzetiségi Általános Iskolát 
4 tanuló képviselte. A futóver-
senyen részt vevő diákjaink 
mindegyike kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott. 
Wessenhoffer Róbert 4. osztá-
lyos tanuló a II. korcsoportban 
2000 méteres távon II. helye-
zést, Halfinger Zsolt 5. osztá-
lyos tanuló a III. korcsoport-
ban 2500 méteren I. helyezést, 

Husti Hanga 6. osztályos ta-
nuló a III. korcsoportban 2000 
méteres távon I. helyezést és 
Wiedner Viktor 8. osztályos 
tanuló a IV. korcsoportban 
4000 méteres távon I. helyezést  
ért el.
A mezei futóversenyen részt 
vevő valamennyi tanulónk to-
vábbjutott a 2019. március 20. 
napján, Kecskeméten megren-
dezésre kerülő Diákolimpia 
megyei döntőjébe. 
A versenyzőknek gratulálunk, 
további hasonlóan szép ered-
ményeket kívánunk!

Császártöltés Önkormányzata a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um pályázatán egy „C” típusú, 
kb. 90 m2-es, szabadtéri edző-
park (sportpark) pályázatot 
nyert. A pályázat 100%-ban tá-
mogatott volt. Kérünk minden 
sportparkot használót, hogy 

a használati rendet tartsa be, 
hogy még sokáig élvezhessük 
az előnyeit községünkben!
Sportpark avató május 3-án 
10.00 órakor a Ligetben. 30 
perces átmozgató edzés Rígler 
Dorkával. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

2019. március elején az Egyesü-
let elnöke Stadler Ferenc hívta 
a focicsapat tagjait, edzőjét és 
támogatóit az évnyitóra.

A csapat a középmezőnyben, 
az 5. helyen áll. Kívánunk sok 
sikert a tavaszi meccsekhez! 
Hajrá Töltés!
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Kút fúrása és öntözőrendszer a sportpályán Gyarapodott a járműparkunk egy Fiat kisbusszal

Útjavítás a Bajcsy-Zs. utcában

Az 54-es főút belterületi szakaszának felújítása

Iskolai konyha és ebédlő felújítása Fuchs kórus megalakulása

Piactér és parkoló kialakítása
(folytatásként ide fog épülni a fedett piactér)

2014-2019
Összegzünk. Mit végeztünk a ránk bízott évek alatt.


