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Ballagás 2019

Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja
Császártöltés lakosságát, a Császártöltésről elszármazottakat, a
településünkre érkező vendégeket a FALUALAPÍTÓK ÜNNEPE
2019. augusztus 9-10-11-én megrendezésre kerülő programjaira.
A részletes program az újságban olvasható.
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Iskolai ballagás és évzáró 2019

Tisztelt Császártöltésiek!

Takácsné Stalter Judit polgármester az Önkormányzat nevében
egy kis ajándékkal búcsúzott a ballagóktól

Óvodai ballagás és évzáró 2019

Az iskola előtt felállított Életfán az iskolában végzett diákok nevét
olvashatjuk. Andocsné Lei Mónika iskolaigazgató és Sebestyénné
Márin Anna igazgatóhelyettes átadták az Életfát

Az Angeli családok találkozója Császártöltésen

Májusfa kitáncolás az Idősek Otthonában
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Volt egy álmunk, hogy élhető és ez által megtartó falut
építünk. Felújítjuk mindazon
középületeket, melyek a töltésieknek sokat jelentenek, az életüket szolgálják: az óvodát, a
könyvtárat, az iskolai konyhát,
az orvosi rendelőt, közösségek
házát, tájházat. Önkormányzati kertészetet hoztunk létre,
hűtőházunk lett és üvegházaink, fóliasátrunk és fúrt kútjaink. Parkolókat építettünk és
felújíttattuk a főutat. Volt egy
álmunk, hogy élhető falut építünk és megvalósítottuk.
Öt évvel ezelőtt volt egy álmunk, hogy megmutatjuk
országnak, világnak Császártöltést. Az emberek ne a rendőrségi hírekből ismerjék és tudjanak Császártöltésről, hanem
az értékeit bemutatva. Éljék át
a töltésiek vendégszeretetét,
örömét, ahogy az ideérkezőt
fogadják,
gyönyörködjenek
pincesorainkban,
természeti
értékeinkben. Volt egy álmunk
és megvalósítottuk, hogy olyan
falut építünk, amire büszkék
lehetünk.
2014-ben mellénk álltak a töltésiek azzal, hogy mellettünk
tették le a szavazatukat és ezzel lehetőséget adtak nekünk.
Lehetőséget, hogy a 275 éves
örökségünk ne vesszen el. Az
emberek összefogtak velünk,
közösen építettük a falut, ápoltuk a hagyományokat. A töltésiek mellénk álltak, ha kellett
társadalmi munkával, adakozva segítették a falu szépülését.
Összefogtunk, mert láttuk végre, megyünk valahonnan valahová. Pontosan tudtuk mit akarunk. Megőrizni és megtartani
a falut. Együtt csináltuk.
Az, hogy a Töltésiek mellettünk állnak ez erőt ad nekünk,
ettől érezzük, hogy képesek
vagyunk a lehetetlenre is. Mert
sok nehéz napunk volt az elmúlt öt évben, töprengések és
tépelődések a feladatokon, a
megoldások keresésén, hogy
jó döntéseket hozzunk, hogy
a pénzünkből minél több min-

dent meg tudjunk valósítani,
hogy előrejussunk. És előrejutottunk, például elsőnek lett
német nemzetiségi iskolánk és
óvodánk a környéken. Hajós és
Nádudvar tőlünk kért tanácsot
hogyan csináltuk. Összefogással lettünk az ország második
legszebb fekvésű települése.
És nem kell sok idő, amikor
irigykedve nézik, hogy az iskolásainknak saját uszodája van,
a településnek új, fedett piactere és belterületi kerékpárútja.
Büszkék lehetünk.
Volt egy álmunk és a megvalósításban a töltésiek segítettek bennünket. Hihetetlenül jó
ötletekkel járultak hozzá hogy
színes és pezsgő élet legyen a
faluban. Közösségek alakultak:
Táncház határok nélkül, Töltési
Tűforgatók, Töltési Társaskör,
Fuchs kórus, Nyugdíjas Klub
Császártöltési Fúvószenekar,
Császártöltési Futballcsapat és
sorolhatnánk. Mind-mind erősíti közösségünket.
Álmainkat megvalósítani a legjobb, ezért érdemes folytatni!
Köszönöm mindnyájuknak ezt
az elmúlt, feledhetetlen öt évet!
A Képviselőtestület nevében
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól

Az ajtó

HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok
(erdővédelmi, levegőtisztasági,
környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek
birtokában lehetséges!
Általános szabály Országos
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)
alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve
megengedheti az avar és kerti
hulladékok égetését.
A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de azt
előzetesen a tűzvédelmi hatóság
engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.
A kérelmet az égetés tervezett
időpontját megelőző 10. napig
be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5
munkanapon belül elbírálja.
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-, a tarló-, a
legelő-, a nád-és a növényi hul-

Császártöltési
ladékok irányított égetése is!
A tűzgyújtási tilalom fennállásáról a lakosság tájékozódhat
a tűzoltóságokon, valamint a
polgármesteri hivatalokban is.
(bacs.katasztrofavedelem.hu)
A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították, hogy az
erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség
vagy a szándékos tűzgyújtás
okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az erdőtüzek
80 százaléka tavasszal, illetve a
nyári hónapokban pusztít.
Erős szélben TILOS tarló-vagy
növényi hulladékot égetni!
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 10.000-10.000.000
Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság
szabható ki.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
• a tarlónak minden oldalról
egyidejűleg történő felgyújtása
tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel;
a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla
mellett tarlót égetni tilos,
• a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése

előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az
adott területen az apró vadban
okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak
megfelelő, de legalább 6 méteres
védősávot kell szántással biztosítani,
• tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb
területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
• a tarlóégetés során tűzoltásra
alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell
gondoskodni, és legalább egy
traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatai:
Alapvetően a hulladék nyílt téri
égetése általános jelleggel Tilos,
valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.
Ezen főszabály alól ugyanakkor
néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi
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fenntartani. Felhívjuk a földhasználók és az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
a hivatkozott jogszabályban
megfogalmazottak értelmében
tegyenek eleget a parlagfű védekezési kötelezettségének. A
parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással
vagy vegyszeres gyomirtással
kell védekezni. A parlagfű elleni védekezés alapvetően a
földhasználó kötelezettsége. A
hatóság feladata a közérdekű
védekezés elrendelésére terjed
ki, valamint a szankciók alkalmazására.

A földhasználót terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának megakadályozása
és ennek a preventív magatartásának a – vegetációs időszak
alatti – folyamatos biztosítása.
A kötelezettség teljesítésének
ellenőrzése helyszíni ellenőrzés
alapján történik. A helyszíni
ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen a
földhivatal, belterületen a jegyző végzi.
A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén ún. „közérdekű védekezést” kell elrendelni.
A mentesítés, valamint az eljá-
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hulladék égetését.
A kivételek:
• Belterületi ingatlanok esetében
a helyi önkormányzat rendeletében szabályozottan lehetővé
teheti avar és kerti hulladékok
égetését.
• Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi
hatóság engedélyével irányított
égetést hajthat végre.
• Az erdőterületen található
védett növénytársulásokban a
teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi
indokból
vagy természeti kár megelőzése,
illetve elhárítása miatt végezhető.
• Természetvédelmi területen a
Természetvédelmi Felügyelőség
engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez.
Bővebb információkért keressék fel a www.bacs.
katasztrofavedelem.hu honlapot, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az
alábbi elérhetőségek egyikén:
Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245
Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-810
Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas,
Kőrösi út 15; Tel.: 77/421-35

Parlagfű elleni védekezés
A parlagfű Magyarországon a
legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és
gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (a továbbiakban:
Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan
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rás egyes költségei az ingatlan
használóját terhelik.
A védekezési kötelezettség
elmulasztása esetén növényvédelmi bírságot kell kiszabni
a fertőzött terület nagysága,
fertőzöttségének mértéke figyelembevételével, melynek ös�szege 15 ezer forinttól 5 millió
forintig terjedhet.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, illetve földhasználókat,
hogy különösen nagy figyelmet
fordítsanak a parlagfű-mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.

Képzeletünk elvihet bennünket
egy tanyasi ház kis ajtajától, melyet alig néhány lécből raktak
össze, a diadalkapukon keresztül a mennyország kapujáig is.
Mi is egy ajtó rendeltetése? Elsősorban megvédeni az illetéktelenektől a bejutást a nem kívánt
helyre, pl. ha házon kívül vagyunk. Sajnos, ma már ez nem
igen okoz akadályt, ha valaki
be akar valahová hatolni. Másrészt, megakadályozza, hogy
a benn lévő jó kikerüljön, mint
amilyen a meleg, vagy akár a
hűvös. Persze a börtönajtó a rabot tartja foglyul.
Egy orvos barátom mondta egyszer, mikor még a plébánián
éltem, hogy kettőnk ajtaja közt
a „különbség”: az egyik mindig nyitva van, a másik sosincs
zárva.
Ez szép mondás, s a dolognak
minél nagyobb valóságtartalma
van, a felek annál inkább hivatástisztelők. Ám, emberek is
vagyunk. Meg is fáradunk, de
a nyitott ajtók életvitele követendő.
Egy másik emlékezetes utalás
a kapuval kapcsolatban édesapám meséjéből maradt fenn,

amikor a gazdag ember lefestette a házát. A festő feszült figyelemmel várta a reakciót. Majd
megszólalt a gazda, s mondta,
hogy nem jó a kép. A festő teljesen beleremegett. Tudja barátom, – mondta az úr - a maga

ez? Talán azért is, mert a témáink közt túl sok negatív dolog
szerepel, panasz, sértődékenység, bosszúvágy, megszólások.
Elsekélyesedtek a találkozások.
Nem érezzük a másikban az érdeklődést sikereink iránt, nem

Elsőáldozás Császártöltésen 2019
festményén a házam kapuja
csukva. Márpedig az enyém
mindig nyitva áll.
Valóban, mennyire vagyunk
nyitottak a másik ember felé?
Sajnos, ma sokan bezárkóznak, s
ki is jelentik, hogy senki látogatását nem igénylik. Miért történt

hiszünk abban, hogy a szépnek
és jónak örülni tudnának. Inkább nem is beszélnek róluk.
Nem tartom szerencsésnek,
amikor a plébániaajtók is sokat
zárva vannak. Még akkor is,
ha a hivatalnok dolgozik. Nem
kedveltem sosem, ha azt láttam,

hogy a fogadóórák kiírva fogadják a híveket. Az biztos, hogy jó
megbeszélt időpontra menni, de
a plébánia az a közösség közösségi háza is, ahová voltaképpen
mindig el lehetne menni. Sírni,
vagy örömöt megosztani. Milyen különös kegyelem, hogy
amikor haldoklóhoz hívják az
embert, akkor jókedvűen megyünk, mert tudjuk, ez a papi
hivatásunk lényege.
Én vasárnap a szentmise után is
elfogadtam a híveket az irodában, hiszen igen sokan vannak
már az idősek, akiknek nehéz
felmászni a dombtetőre, ekkor
egyúttal mindent elrendezhetnek. Mindig ajtót nyitottam, ha
becsöngettek, zárt ajtó esetén.
Ha nem úgy voltam öltözve, akkor kiszóltam, hogy „azonnal”.
Csak kétszer utasítottam vissza
2 személyt. Az egyik éjféli szentmise után akart misét íratni, a
másik pedig karácsony napján
falinaptárt vásárolni. Több nem
volt. Betegséget leszámítva.
Soha nem tudhatjuk, ki áll az
ajtó mögött. Jézus viszont arra
bíztat, hogy „zörgessetek”!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt plébános

Hetedik éve éljük a csodát a Bibliatáborban…
Hét évvel ezelőtt rendezte meg
az első napközis hittantábort
a helyi református gyülekezet
Császártöltésen. Azóta minden
év nyarán egy hetet együtt töltünk a kis és nagy gyerekekkel,
segítőkkel, szülőkkel.
A hetes szám a Bibliában a teljesség szimbóluma. Valahogy
ez érződött most az idei táborunkon, úgy minden a helyén
volt. Mindenki tudta a dolgát,
mindenki megtalálta a helyét.
Minden nap reggel a szolgálók
közösen imádkoztak és kérték
Isten áldását az adott napra és a
gyermekek életére. Úgy gondolom ez az egyik titok. Ha onnan
fentről zöld utat kapunk, minden jól alakul.

Az idei tábor témája Ábrahám
életének egy-egy eseményéhez
kapcsolódott.
Hálásak vagyunk azoknak az
embereknek az életéért is, akiket úgy vezetett és indított Isten Lelke, hogy jó szándékkal
voltak és vannak irányunkba,
és azzal segítettek, amivel csak
tudtak. Így szeretnénk megköszönni a Császártöltési Önkormányzatnak, aki idén is kész
volt helyet biztosítani a tábornak, de idén a falu központjából
kiköltözhettünk a KEFAG Zrt.
Császártöltési Erdészet egyik
szolgálati lakásának udvarára.
Az ebédről minden nap a Pincelakat étterem gondoskodott.
A tízórai és az uzsonna bőséges

finomságairól idén is a szülők
és nagyszülők gondoskodtak,
de kaptunk finom és friss zöldségeket az Önkormányzat kertészetéből is. Hosszasan lehetne
sorolni még, hogy kinek-kinek
állította szívét és kezét szolgá-

latba az Úristen, a pakolástól a
tanításig, de úgy vélem jócselekedeteik jutalmát nem is tőlünk
várják.
Papp Szabolcs Zsolt
református lelkész
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Nyári élet az óvodában
Az óvodában a nyári időszak
is élettel teli, gyerek zsivajtól
hangos, hiszen sok kisgyermek
jár nyáron is hozzánk. A nagy
meleg ellenére arra törekszünk,
hogy változatos, színes programokat biztosítsunk a gyerekek
számára. Sok időt töltünk a szabadban, s erre az óvoda udvara
nagyon jó lehetőséget biztosít.
Udvarunk alaposan felszerelt,
ezért sokféle játékkal tudnak
játszani a kicsik. Trambulinban
ugrálnak, mászókáznak, hintáznak, rollereznek, kerékpároznak, különböző labdajátékokat
játszanak. A kosárlabda játék
is nagy örömet okoz számukra, szívesen dobálgatják bele
a labdákat, szívesen fociznak,

gördeszkáznak, ugráló köteleznek. Közkedvelt tevékenység a
homokozás, homokvárépítés, s
a hőség miatt a „vizes játékkal”
is pacsálnak, saralnak.
Folyamatosan biztosítjuk számukra a barkácsolási lehetőséget, rajzolást, aszfaltrajzolást,
hajtogatást, gyurmázást. A csoportszobában továbbra is lehetőségük van a szerepjátékok játszására, babázásra, autózásra,
mesekönyv nézegetésére, társasozásra, asztali konstrukciós és
építő játékok használatára.
Reméljük szép, vidám, és emlékezetes marad a gyerekek számukra ez a nyár!
Winter Józsefné
óvónő

„Életfa” a Bánáti előtti parkban
Hagyományteremtő szándékkal készült el a Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános
Iskola Életfája az iskola előtt,
amelyen minden tanév végén
a végzős osztály „jelet” hagyhat maga után. A nyolcadikos
diákok az osztálynévsort és az
osztályfőnökeik neveit vésették
arra a réztáblára, amit kis ünnepség keretében csavaroztak
fel az Életfára.
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Reméljük, nemes hagyományt
teremtettünk, és a következő
években ballagó osztályok is
követik a példát. Köszönetet
szeretnénk mondani a fa adományozásért Bódi Györgynek,
a bádogos munkáért Pécsi Jánosnak és az iskola címerének
kifaragásáért ifjabb és idősebb
Dobosi Lászlónak.
Andocsné Lei Mónika
igazgató
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A flóra csodálói
Májusfa kitáncolás, születésnapi
ünnepségek, úrnapi körmenet,
palacsintasütés, hagyományőrző tábor - és még épp csak elkezdődött a nyár. Nincs időnk
unatkozni. Pontosan ez a célunk,
hogy az idősek otthonában élők
ne unatkozzanak, ne legyenek
elzárva, ne maradjanak le semmiről, ne maradjanak ki semmiből. Azon munkálkodunk az
otthonban dolgozó csapattal,
hogy az itt élők teljes életet élhessenek, és megőrizzék aktivitásukat, frissességüket. A feladat

nem könnyű, de ha az itt élő idősek is partnerek ebben, akkor
nem is lehetetlen. Amennyiben
ez megvan, akkor megmarad a
jókedv is, ami pedig már önmagában is orvosság. Köszönjük a
Fuchs kórusnak, a hagyományőrző tábor szervezőinek, az idősek rokonainak, hogy segítenek
nekünk ebben a munkában.
Köszönöm kollégáimnak, hogy
mindig lelkesen vetik magukat
az újabb feladatokba.
Flaisz Emőke
Intézményvezető

A Töltési Társaskör
bemutatkozása
2017 tavaszán egy közösségi oldalon indult a szervezés.
Olyan Császártöltésen élő, vagy
falunkhoz valamilyen módon
kötődő embereket vártunk csoportunkba nemtől és kortól
függetlenül, akik szeretnek túrázni, szívesen részt vesznek
jó hangulatú, kellemes közös
sétákon, kirándulásokon. Első
programunkon 2017. május 3-án
az Ősi ösvényt jártuk végig. Nagyon jól éreztük magunkat, ott
és akkor eldöntöttük, hogy lesz
folytatás. Kezdetben havi 1 alkalommal szervezünk sétákat,
hosszabb-rövidebb kirándulásokat, kb. 1 éve heti rendszerességgel túrázunk. Jelszavunk: ha

szerda, akkor túra. Falunkban és
külterületén is minden évszakban újabb és újabb szépségeket
fedezünk fel. Ezért is megunhatatlan számunka. Kedvenc útvonalaink: Báger mindkét oldala,
Parkerdő, Kiscsala, Középcsala,
Ősborókás, Pincesoraink és sorolhatnám. Sikeresek kerékpár
túráink is. Évente néhány alkalommal szombatra is szervezünk kirándulásokat, hogy azok
se maradjanak ki az élményekből, akik hét közben dolgoznak.
Továbbra is várunk mindenkit,
aki részt szeretne venni programjainkon!
A Társaskör nevében:
Vikkerné Horváth Zsuzsanna

Kirándulás testvériskolánkkal
A nyári szünetet iskolánk 20 tanulója tartalmas kirándulással
kezdte, ugyanis a cibakházi diákokkal június 24-től június 28-ig
Bükk környékére utaztunk.
Az öt nap alatt jártunk Egerben a Marcipániában, a várban
és a Csillagászati Múzeumban,
felfedeztük az aggteleki Baradla-barlangot, fürödtünk a

Miskolctapolca Barlangfürdőben, kisvasúttal felrobogtunk a
Szalajka-völgybe, majd gyalog
lesétáltunk onnan, megnéztük a
híres lipicai ménest.
A túrák után a szilvásváradi
szállásunkon lévő medencében
hűsöltünk.
Dóráné Heibl Anikó
pedagógus

Határtalanul kirándulás
Szerbiába, a Vajdaságba
Iskolánk 7. osztályos tanulói
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul
pályázat keretében Szerbia magyarlakta területeit barangolták be
május 30 - június
2. között. A kirándulást fakultatív
előkészítő foglalkozás előzte meg
a könyvtárban és egy előkészítő
óra, ahol többek között a meglátogatandó ország magyarságának történetéről és a kirándulás
részletes programjáról esett szó.
A kirándulás alkalmával voltunk Szabadkán, Palicson, ellátogattunk Belgrádba és nagyon
izgalmas kirándulást tettünk

a Vaskapu-szorosban. Megcsodáltuk Galambóc várát és a
Péterváradi várat is megtekintettük.
Tanulmányi kirándulásunk után értékelő és bemutató órát tartottunk,
ahol összegeztük
a Szerbiában látottakat. Témanap
keretén belül iskolánk összes
tanulójának és pedagógusának
bemutattuk és elmeséltük élményeinket. Köszönjük szépen
Sebestyénné Márin Annának a
pályázat megírását és a kirándulás megszervezését!
Dóráné Heibl Anikó
pedagógus

„A tehetség kortalan”
Ezzel a szlogennel került megrendezésre immár kilencedik
alkalommal az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvény
sorozat, amely döntőjét Harkányban, a Thermal Hotelben
tartották május 31. és június 2.
között. Császártöltésről Leirer
Menyhértné, Margit néni is az
indulók között volt. József Attila Kései siratóját szavalta és a

zsűri Arany oklevéllel díjazta a
produkcióját.
A versek szeretete egészen korán, az általános iskolában kezdődött Margit néninél. Nyolcadikos korában Kiskőrösön
már szavaló versenyt nyert, de
tanyasi gyerekként esélye sem
volt kibontakoznia tehetségének. Hosszú, dolgos évek következtek, majd férje elvesztése
után, mintegy vigaszt keresve,
ismét a versek felé fordult. Fürjes Gyula és felesége, Vera bíztatására és segítségével újból
szavalni kezdett. Első fellépése Császártöltésen az Idősek
Napján volt, 15 évvel ezelőtt.
Azóta folyamatosan vállalja a
megmérettetést és az országban számos helyen megfordult
már szavalóversenyeken. A sok
oklevél és emléklap is azt bizonyítja, a tehetség nem függ a
kortól és soha nem késő, megélni az álmainkat.

www.csaszartoltesiek.hu

„Búcsúzunk”
Május elején két délutánon is
csilingelő
gyermekhangokat,
énekszót, verseket hallhatott,
aki elment az óvoda előtt. Az
anyukákat köszöntötték a kis- és
középső csoportosok.
Május végére a nagycsoportosok már komoly fiatalemberek
és hölgyek, ők már bátran a
„nagyközönség” elé álltak. Az
óvónénikkel, dadusnénivel egyforma tradicionális ruhákban a
kislányok, hozzájuk igazodva,
csinos mellényekben a kisfiúk.
Gyönyörű,
szivárványszínű
kendővel táncoltak, évszakok
köré csoportosított dalokat, verseket mondtak. Jutott köszöntő
az anyukáknak, apukáknak,
nagymamáknak, nagypapáknak, akik olyan sokan voltak,
hogy megtöltötték a Közösségek Házát.
A 22 gyermekből szeptembertől 13 folytatja a mindennapjait
az iskolában, a többieknek még
lesz egy évük a játékok világában. Egymástól is búcsúzott a
csoport két fele.
Június elején a „Falatkák” Óvo-

dai Alapítvány finanszírozásával (142.000 Ft) a pécsi állatkertbe utazhattak a nagycsoportos
gyerekek. Az állatkertben rácsodálkoztunk a farktollait
nyitogató pávára, a lustálkodó
oroszlánokra, az ugrándozó
majmocskákra, még fókatréninget is láttunk. Azt gondolom
nagyon emlékezetes nap volt,
kellemes élmény marad gyermekeinknek.
A búcsúzás mellett már előre
is tekingettünk, az iskolába készülőkkel meglátogattuk az első
osztályos gyerekeket. Magdi
néni kedvesen bevonta a leendő kisiskolásokat is a játékos
óra menetébe, hogy ezzel a kis”
kóstolóval” erősítse a pozitív
várakozás érzését.
A „Búcsúzunk” Projekt lezárult,
a gyerekeknek pedig hagyjuk,
hogy tegyék a dolgukat: játsszanak, hintázzanak, focizzanak,
pattogtassanak labdát, építsenek homokvárat, pancsoljanak,
mert ezektől fejlődnek igazán.
Herner Melinda
óvodapedagógus

Csala-nap 2019.
Az idén 19. alkalommal került
megrendezésre a Császártöltéshez tartozó Kiscsalán a Csala-nap. Július 6-án, szombat
délután kezdődött a program
a Fő utcán. Az önkormányzat
támogatásának köszönhetően
színvonalas műsort láthattak,
hallhattak az érdeklődők. A keceli Bogárzó citera zenekar fellépése megalapozta a hangulatot,
majd az előző évhez hasonlóan
a Sláger Tv sztárja, a kiskőrösi Kothencz Lali szórakoztatta
dalaival a megjelenteket. Sokan
dúdolták, énekelték vele együtt
a jól ismert dalokat. A baráti társaságok, családok már kora délután óta készítették a helyszínen
és otthon is, a finomabbnál finomabb bográcsos ételeket. Azoknak, akik nem akartak főzni, lehetőség volt vacsorát rendelni a

nádudvari Lénárd konyhájától.
A vacsora után, hajnalig tartó
utcabálon rophatta a táncot,
aki kedvet érzett hozzá. A rendezvényt támogatta Császártöltés Község Önkormányzata, a
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány, a Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány
és a Kiscsaláért Civil Társaság.
Köszönet illet meg mindenkit,
aki munkájával, felajánlásával
hozzájárult az est sikeréhez!
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Lei Balázs sportsikerei
Balázs 5 éves kora óta soltvadkerti egyesületnél asztaliteniszezik. Heti 5 alkalommal jár
Soltvadkertre edzésre. Alkalmanként Szabadkára is kiutazunk, ahol egy másik játékstílussal és más játékosokkal

ismerkedhet. 6 éves korától versenyez. Az utóbbi évek hozták
meg az edzésekbe befektetett
munka eredményét, egyre jobb
eredményeket ér el az U11, az
U13 és a serdülők között is. Fontos, hogy ne csak itthon, hanem
erősebb mezőnyben is tapasztalatot szerezzen.
2018. év:
Áprilisban Zágrábban nemzetközi tornán egyéniben 2., csapatban 1. hely.
Májusban Praga Grand Prix bajnokságon egyéniben 2., csapatban 3. hely.
Októberben
Belgiumban,

Namurban egyéniben 2. hely.
Augusztusban Franciaországban a mini Európa Bajnokság 20.
hely. Így meghívták októberben
Belgiumban egy nemzetközi
tornára, ahol 9. helyen végezett.
2018. augusztusában részt vett
egy nemzetközi edzőtáborban
Kiskunfélegyházán, ahol kiválasztottak és meghívást kapott
ősszel egy hetes edzőtáborozásra Szlovéniába.
2019. márciusában Lignanoban
U 13 2. hely.
2019. áprilisában 2007. évi
születésűeknek
szerveztek
Luxemburgban
nemzetközi
edzőtábort, ahová a Szövetség
delegálta.
2019. májusában Londonban vehetett rész edzőtáborban.
2019. júniusban Marokkóban,
Agadírban U13-ban 3. hely, serdülő párosban 1. hely.
Az U13 ranglistát 2018. évben 4.
helyen zárta, jelenleg 3.
2019. februárjában az 5-8. osztályosok között Diákolimpián 2.
helyen végzett.
Országos bajnokságon 2019.
májusában U12-ben 2. hely, U
13-ban 2. hely, serdülők között
5. hely.
2019. nyarán edzőtáborba megy
Kínába. Augusztusban ismét
részt vehet Franciaországban a
mini EB-n a 12 évesek között.

Iskolai hírek
A 2019/2020-as tanév évnyitó
ünnepsége 2019. szeptember
1-én vasárnap, 18 órakor lesz az

8

iskola udvarán. A tankönyveket
is ekkor vehetik át a gyerekek.
Andocsné Lei Mónika
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Ballagás és Tanévzáró

Varázshegy tábor
Ingyenes tábort szervezett Császártöltés Község Önkormányzata 2019. július 7-12. között
alsó tagozatos gyerekek számára. A tábor a Varázshegy nevet kapta, hiszen ezen a héten
szuper, varázslatos dolgokat
élhettek át.
Nagy volt az érdeklődés, 34
gyermek vett részt a táborban.
Igyekeztünk változatos, szórakoztató és egyben hasznos
programokat kitalálni.
Volt bűnmegelőzési foglalkozás, Kuti Erika bűnmegelőzési
főelőadóval, gyöngyfűzés az
Agape Team Missziós Csoport
Alapítvánnyal, medencéztünk
a Pincelakat Borház és Szállodában. Egészségnapot tartottunk Barabás Csillával, ezen a

napon rengeteg gyümölcsöt is
kaptunk az Önkormányzattól,
így el tudtuk készíteni a saját
gyümölcssalátánkat. A Napközi konyhán főzték nekünk
a finom ebédet. Uzsonnára
szendvicset készítettünk, a
zöldségeket pedig az Önkormányzat saját kertészetéből
kaptuk. Felajánlásban érkeztek finom sütemények, mézeskalácsok. Takácsné Stalter
Judit polgármester asszony
palacsintát sütött az édes szájú gyerekeknek. Az utolsó napon, pénteken a Parkerdőbe
mentünk, ahol Hidasné Márin
Magdolna tanárnő készült játékos feladatokkal a gyerekek
számára. Ebédre finom pizzát
ettünk, amelyet a Három Betyár Pizzéria és Söröző szolgáltatott.
Jó érzés volt látni nap, mint
nap a gyerekek arcán a felhőtlen boldogságot.
Köszönjük mindazoknak a sok
segítséget, akik valamilyen formában hozzájárultak a táborhoz.
Török Dóra családsegítő

Hagyományőrző tábor
Császártöltésen
A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat az idei
évben is megrendezte, egy pályázat segítségével a „Hagyományőrző táborát”.
A tábor programjai közt
„Dorfrally”-nk volt, különböző kézműves foglalkozások, és
ügyességi játékok színesítették
a kínálatot. Kirándultunk Bajára, ahol megnéztük a befejezés
előtt álló”Ulmer Schachtel”-t, a
Türr Múzeumot és kisvasúttal
is utaztunk. Nagyon érdekes
volt a gyerekeknek a szappankészítés. Harmonika kísérettel megmutattuk, tanítottuk a
gyerekeknek az idősek otthona
lakóival együtt a régi, de még
most is kedvelt sváb táncokat.
Csettegővel végig jártuk az ősi

utat, majd Kiscsalára mentünk
a szálláshelyünkre. Közös szalonnasütős vacsorát rendeztünk
a szülőkkel együtt, ahol a szülőket is bevontuk a játékos sport
vetélkedőbe. Gyorsan eltelt a
hét. Mindenki jól érezte magát
és a közös élmények még sokáig velünk maradnak!

A Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola június
15-én, ballagással egybekötött
ünnepi tanévzáróját tartotta
a Teleház Sportcsarnokában,
amelyet kék-fehér ünnepi díszbe öltöztetett a hetedik osztály.
A zsúfolásig megtelt teremben
szülők, barátok, rokonok, meghívott vendégek és az iskola
diákjai várták a ballagókat. 19
végzős mondott búcsút az általános iskolának. A Himnusz
hangjai után a ballagók búcsúztak, majd a ballagtató hetedik
osztály köszönt el diáktársaitól.
A beszédek után Andocsné Lei
Mónika igazgató asszony fordult az ünneplőkhöz. Elmondta, hogy ez a nap milyen fontos
esemény a ballagó nyolcadikosok életében. A Bánátiban eltöltött nyolc év apró mozaikjaiból
áll össze az a kép, ami mutatja,
mivé váltak az itt töltött évek
alatt. Gazdagodtak tudásban,
gondolkodásban, tapasztalatokban és emberi kapcsolatokban, ezek pedig jó alapot
szolgáltatnak további céljaik eléréséhez. Hangsúlyozta, hogy
a nevelőtestület és a szülők
együttműködése nélkül nincs
sikeres iskola, és egyben megköszönte a nyolcadikos szülői
munkaközösség
vezetőinek
- Koch Gábornénak, Kovács
Melindának, Sendula Mariannnak és Szamosi Líviának - a közös munkát, valamint az iskolai
szülői munkaközösség vezetőinek, Laknerné Csóti Mónikának és Vancsik Emesének is az
éves munkájukat.
Megható pillanat volt, amikor
a ballagók egy-egy szál virággal megköszönték tanáraiknak
és szüleiknek, hogy segítették
őket az eltelt nyolc év alatt. Ezt
követően felkötötték emlékszalagjukat az iskola zászlajára. Az
igazgatónő Reményik Sándor
szavaival búcsúzott a ballagó
nyolcadik osztálytól.
A tanévzáróval folytatódott az
ünnepség, amit az igazgatónő
Csukás István Tanévzáró című
vidám versével nyitott meg.

Köszöntötte Takácsné Stalter
Judit polgármester asszonyt
és Schuszter Istvánnét, a fenntartó Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat
vezetőjét. Köszönetet mondott
a fenntartó képviselőjének és
a települési önkormányzatnak,
hogy iskolánk színvonalas oktató-nevelő munkáját lehetővé
teszik. Kiemelte, hogy nemzetiségi létünknek köszönhető
a kiválóan felszerelt iskolánk,
ahol gyermekeink hozzájutnak
a legmodernebb taneszközökhöz, és kiválóan képzett pedagógusok oktatják őket. Büszkének kell lennünk arra, hogy
gyermekeink a Császártöltési
Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai.
A tanév fontos eseményeinek
felidézésével, a tanulmányi
munka értékelésével és a versenyeredmények ismertetésével folytatódott az ünnepély.
166 diákunkból 165 sikeresen
teljesítette a tanévet, egy tanulónak nem sikerült venni
az akadályokat, neki augusztusban kell vizsgáznia. A kitűnő és jeles eredményt elérő
diákok, a versenyeken kiválóan szereplő tanulók neveinek
felsorolását nagy taps kísérte.
47 diákunk ért el kitűnő tanulmányi eredményt, és 15 tanuló jeles eredménnyel zárta a
tanévet, akik jutalomkönyvet
kaptak szorgalmuk, magatartásuk elismeréseként, melyet az
osztályfőnököktől vehettek át
osztálytermeikben.
Schuszter Istvánné, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke átadta Koch Gabriella
és Wessenhoffer Alexa 8. osztályos tanulóknak az általuk
adományozott díjat. Ezt az elismerést azok a végzős tanulók vehetik át, akik a nyolc év
során német nyelvből kiválóan
teljesítettek.
A ballagó nyolcadikosok jutalomkönyveit hagyományoknak
megfelelően az iskola nyilvánossága előtt adták át. Jutalomban részesült: Koch Gabriella,

Wessenhoffer Alexa, Szamosi
Míra, Vikker Emma, Mihály
Hunor, Zsebeházi Hajnalka,
Megyeri Ramóna és Halász Levente. Koch Gabriella 8 éven
át nyújtott kitűnő tanulmányi
eredményéért külön elismerésben részesült, és idén elnyerte a
Bánáti Miklós-díjat is, amit Hidasné Márin Magdolna, a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány elnöke és Dóráné Heibl

Anikó, a Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány elnöke
adott át. Ezt a kitüntetést minden évben az iskola legkiválóbb diákjának ítélik oda.
Az elismerések átadása után
az igazgatónő kellemes szünidőt kívánt mindenkinek, és a
2018/2019-es tanévet hivatalosan bezárta.
Andocsné Lei Mónika
igazgató

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
Seifert Elza
született 2019. május 11. Budapest, anyja neve: Seifert-Füredi
Aliz
Kovács Árvin
született: 2019. május 10. Baja
anyja szül. neve: Dienes Erzsébet
Borbély Csenge
született: 2019. március 14. Baja
anyja szül. neve: Boromisza
Tünde
Jászfi Natasa
született: 2019. március 29. Baja
anyja szül. neve: Mékli Klaudia
Hardi Szabolcs
Született: 2019. április 14. Baja
anyja szül. neve: Gubán Bernadett

Rácz Andrea és Menzou Sofiane

Kovács Éva és Rideg Zsolt

Siefert Elza

Kovács Ármin

Hardi Szabolcs

Házasságkötések :
Kovács Éva és Rideg Zsolt
házasságkötés időpontja: 2019.
május 11.
Rácz Andrea és Menzou Sofiane
házasságkötés időpontja: 2019.
június 20.

Jászfi Natasa

Borbély Csenge
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Nagyberuházások Császártöltésen
Tisztelt Császártöltésiek!
Nyár elején nagy építkezések
kezdődtek falunkban, melyet
naponta nyomon követhetnek
és most itt az újságban röviden
bemutatjuk. Valamennyi beruházás Császártöltés fejlődését
és a töltésiek életét szolgálja.
Szebb lesz a falunk általuk. Az
építkezés során felmerülő nehézségek miatt kérjük szíves
megértésüket és türelmüket.
Uszoda
Lelkes Töltésiek építették a két
kezük munkájával az uszodát a
80-as években. Az iskolás gyermekek használták, akik közül
sokan itt tanultak meg úszni.
Joggal volt Császártöltés büszkesége az uszoda, hiszen ilyen
létesítménnyel kevés falu dicsekedhetett. Évtized óta bezárva
várja sorsa jobbra fordulását.
Sajnos a használaton kívüli állapot sokat rontott az épület állagán. Rozsdás gépészet, széttört
járólapok, vakolathiányos homlokzat. Most fel tudjuk újítani a

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Császártöltés község közéleti lapja
Kiadja:
Császártöltés Község
Önkormányzata
Kiadó címe:
Polgármesteri Hivatal
Császártöltés, Keceli u. 107.
+36-78-443-320
www.csaszartoltes.hu
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gyermekek és a falu örömére,
büszkeségére. A felújítás során
az épület fűtési rendszerét is
kialakítjuk. A homlokzati- és
lábazati szigetelés mellett a lapos tető szigetelése, nyílászárók
cseréje valamint új gépészet,
uszodatér és medence felújítás
valósul meg az építkezés során.
Költségvetése TOP pályázatból: 35.449.944.-Ft
Gépészet és uszodatér nemzetiségi pályázatból: 17.500.000 Ft
Emeletes ház
Császártöltés arculatához tartozik ez az épület. 1922-ben épült,
értéke az igényes anyagokból
kivitelezett homlokzat. A sváb
értéktárház korszerűsítése so-

rán elsősorban az épület hőszigetelését javítjuk. A tető felújításával kezdődött a kivitelezés.
A hátsó homlokzatok hőszigeteléssel, födémszigeteléssel,
lábazati hőszigeteléssel kerül
javításra. A felújítás során a nyílászárók cseréje is megtörténik.
Emellett az értéktár elavult és
pazarló fűtési rendszere helyett
korszerű fűtésrendszer kerül
kialakításra. A felújítás után
Császártöltés büszkesége lehet
a közösségi helyként hasznosított épület.
Költségvetése TOP pályázatból: 77.831.011.-Ft
Tető
felújítás
önerőből
8.000.000 Ft
Kerékpárút
Császártöltésen a domborzati viszonyok és az 54. sz. főút
miatt nagyon nehéz feladat a
kerékpárút kiépítése. Pályázati
lehetőségünk az Óvodától az Új
temetőig kerékpárút kiépítéssel
és részbeni felfestéssel valósulhat meg. A templom előtt a baloldalon, majd átvezetés után a
jobb oldalon vezetett kétirányú
kerékpárút lesz a Malomig.
Ezen a szakaszon meglehetősen szűk a hely, ezért a meglévő, nyílt csapadékárkok helyett
zárt csatorna építésével alakítjuk ki a kerékpárutat. Az 54. sz.
főút a Bajtárs utcával párhuza-

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

mosan halad, ám a domborzati viszonyok és az előírásoktól
keskenyebb járda nem teszik
lehetővé a kerékpárosok bizton-

ságos közlekedését.
Ezért a buszmegállótól a Bajtárs
utcán át vezetjük a Bajai utcáig
- ezen a szakaszon a burkolati
jelek felfestésével - két irányban
a kerékpárutat. A Bajtárs-Bajcsy
utca kereszteződésében a rács
cseréje is megvalósul.
2,3 m szélességű kétirányú kerékpárút kiépítése történik az
54. sz. főút mentén a Bajtárs
utcától az Új temetőig. Szükséges lesz a keskenyebb részeken
a meglévő, nyitott csapadékvíz
elvezető árok elfedése. Ezen a
szakaszon a kerékpárút és a járda szétválasztva egymás mellett kerül kialakításra.
Bízunk benne, hogy a kialakított szakaszokon a közlekedés
biztonságosabb lesz.
Költségvetése TOP pályázatból:
Kerékpárút: 150.449.193.-Ft
Csatorna: 21.234.387.-Ft
Piaccsarnok
Fedett piactér épül 200 m2 beépített alapterülettel. Ebbe beletartozik egy épület, melyben
lesz egy kis bolt, a helyi termé-

kek árusítására, egy kiszolgáló
helység valamint női, férfi és
mozgássérült mosdók. A fedett
rész alatt kialakításra kerül 14
elárusítóhely. Bővítjük a parkolót és összesen 19 autónak biztosítjuk a parkolást.
A nyitott részek térburkoló kővel lesznek leburkolva. A parkoló kivételével a terület körbe
lesz kerítve. A piactér piaci napokon lesz nyitva.
Költségvetése: 27.619.564.-Ft
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2014-2019
Összegzünk. Mit végeztünk a ránk bízott évek alatt.

Orvosi rendelő felújítása

Házaspárok útja

Liget felújítása

Keresztek felújítása

Járdafelújítás a templom körül

Óvoda felújítása
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