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Hatodik éve dolgozom azon,
képviselőkkel, munkatársakkal,
vállalkozókkal, civilekkel, hogy
Császártöltés vonzó célpontja
legyen a turistáknak. Számtalan
média megjelenésünk volt az
elmúlt években, amely nagyban hozzájárult az érdeklődés
felkeltéséhez. Ebbe a munkába
kapcsolódott be a Császártöltési Pincesorokért Egyesület,
és programjai egy csapásra
közismertek lettek. A nyitott
pincék rendezvényekre az ország minden részéből jönnek
az érdeklődők, és elégedetten
távoznak, mert jó borokat kóstolhattak. Hogyan is kezdődött
mindez, apáink, nagyapáink
idejében? Hogyan jutottunk
el addig, hogy ma már bátran
kínálhatjuk a császártöltési borokat? Eszembe jutott egy régi
történet és hozzátettem a jelen
élményét. Kívánom, hogy e sorokat olvasva kedvet kapjanak
ahhoz, hogy augusztus 8-án
ellátogassanak a Császártöltési
Pincesorokra, ahol 15 nyitott
pince várja a látogatókat finom
boraikkal.

lelte, szaglászta, majd a lopóból
kiengedve szemrevételezte a
nedűt.
A szomszédok is be-betértek,
s persze voltak, akiknek ürügy
volt a séta, csak a pohár bor miatt mendegéltek a pincesoron.
- Egészségedre, hogy a torkod
ne rozsdásodjon – mondta
ilyenkor apám. - Prost tász
kargl néd froszt – erősítette
meg svábul is, de tudta, a szomját egyiknek sem oltja még egy
egész hordónyi bor sem.
Mindig akadt elfoglaltság a soron. Nem maradtak magukra a
pincék s persze a gazdák sem. A
kemény munka mellett maradt
idő egy kis beszélgetésre, egy
pohár borra. Marasztalta őket a
pince hűvöse.

- Kóstold csak meg! – biztatott
apám.
- Na, milyen? - kérdezte egy idő
után kíváncsian.
- Nincsenek benne túlzások,
arányos, harmonikus – nyögtem ki valami könyvben olvasott szöveget, de azt hiszem el
is találtam a lényeget.
Apám átlátott rajtam. Ingatta
egy kicsit a fejét, aztán mosolyra húzódott a szája. Neki nem
voltak ilyen kacifántos szavai.
Szeretettel és gondossággal művelte a szőlőt, ez volt az élete.
Időt szánt rá és türelmet. Most
már ennyi év után tudom, az
idő mindennek a kulcsa. Amire
időt szánunk, és türelmet, az
meghálálja.
Jó a föld a császártöltési határ-

Akkoriban nem volt híre a
császártöltési boroknak, de a
felvásárlók vitték, mint a cukrot, ment az oroszokhoz. A
pincesori gazdák nem firtatták,
mennyire harmonikus, arányos
a boruk. Elég volt, hogy gyarapodtak általa. Akkortájt az a
mondás járta a faluban, hogy
valamire való császártöltési
embernek kell, hogy legyen sírhelye, hűtőládája és az Öreghegyen szőlője.
Azért volt jó évjárat is az Öreghegyen, és készültek jó borok is
a Kis-soron!

ban. Mondogatták is a népek,
hogy a teremtő jókedvében
volt, amikor felénk járt, mert
szőlőnek való talajt adott a falu
népének.
Itt mindig a fehér szőlő dívott.
Apám idejében még a sárfehér,
a szlanka.
A mostani gazdák már jóféle
fehér fajtákat telepítenek. Cserszegit, irsait, generosát. A belőlük készült borok már felveszik
a versenyt bármelyik felkapott
borvidék borával.
A Kis-sori pincékben az illatok,
a mozdulatok ma is olyanok,

A császártöltési
borok zamata
- Klopszász Kriszt!- dicsértesség,
hangzott volna magyarul.
- Ébégkhájd- jött a válasz, s vele
a gondolat az örökkévalóságról.
Csendben ültek, apám és nagybátyám. A pohár borral is szótlanul koccintottak.
Apám egy korty után komótosan felállt, húzott egyet a présen, lassan csordogált az Öreghegy leve. Akkor még kóstolta,
de évekkel később csak a szokás
vitte a pincébe. Úgy készültek a
borok, hogy emlékeiből figyelt
az arányokra.
Szertartás volt, hogy naponta
fölment a Kis-sorra, a pincébe.
Gondosan kiválasztotta a hordót, s mint aki súlyos lakat nyitására készül, húzta ki a dugót a
hordóból, s ellenőrizte, hogyan
munkálkodnak a savak. Kém-
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mint valamikor voltak. A régi
hangulatot idéző pince fiatal
gazdája mosolyogva invitál, és
közben feldereng az a távoli
nap, mikor apám borát kóstolgattam.
- Ízleld csak meg! Nem fogsz
csalódni! – s miközben bíztat,
nem volt benne egy csöppnyi
tétovázás, kételkedés, bizonytalanság sem. Magabiztos volt.
Tudta, hogy jó bort kínál.
Kóstolom, és a múlt pereg előttem, mint a bor zamata, mindig
újabb és újabb ízek jönnek elő.
Az első svábok, akik a szőlő miatt jöttek ide az érseki birtokra
majd 3 évszázada. Benne van
nagyapám nemzedéke, akik
csak maguknak készítették a
bort, szűkösen beosztva, hogy
kitartson a következő szüretig,
s egy napszámot is megért egy
flaska. Benne van apám évjárata, akik a kitörést és a boldogulást az öreghegyi szőlőknek köszönhették. S benne van a jelen.
Ez a generáció nem titkolta el a
hibákat, megtanulta kijavítani
azokat, a tapasztalat minőségbe
fordult. Tekintélye lett a császártöltési boroknak.
Kortyolok még egyet, s mire
kifogy a pohárból az ital, nem
tudok mást mondani, mint amit
jó Ottilia néni mondott, ha kedvére valót ízlelt:
„Édesem, ez fenomenális,
ahogy kóstolgatom.”
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Pincesorok építési
előírásai
Császártöltés Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 3/2008.(II.17.)
önkormányzati rendelete az
alábbiak szerint határozza meg
településünk vonatkozásában a
pincesorokra vonatkozó építési
előírásokat:
A pincesor építési övezetben a
hagyományos présházas pincének megfelelő épület helyezhető el, amely funkcióját tekintve
lehet a szőlőtermeléshez kapcsolódó présházas pince vagy
idegenforgalmi szálláshely.
A területen telekalakítás a hivatkozott számú önkormányzati rendelet 4. számú függeléke szerint és ikerpince építése
érdekében közterület rovására
történő telek-kiegészítésként
végezhető.
Felépítmény csak önálló helyrajzi számon nyilvántartott és
fúrt pincelejáróval rendelkező
telekre kerülhet.
A terepszint alatt meglévő
pince a szomszédos beépítésre
nem szánt területre vagy beépítésre szánt területre egyaránt
átnyúlhat, amire építmény elhelyezésénél figyelembe kell
lenni.
Új építésnél az épületek közötti
távolság min 0,80 m illetve a kialakult helyzet.
Építménymagasság minimum
3,0 m, maximum 4,0 m lehet az
alábbi kikötésekkel:
- az út felőli homlokzat maximum 3,6 m és
- a szomszédos épület homlokzatmagasságától 50 cm-nél nagyobb különbség nem lehet.
Közterületi homlokzati szélesség, kialakult telekszélesség
szerinti, de a szomszédos épület homlokzati szélességétől
legfeljebb 0,5 m-es különbséggel.

Tetőidom: nyeregtető, hajlásszöge min 38° maximum 44°.
Homlokzati anyagok és szerkezetek:
- falazat fehér meszelés vagy
műanyag festés,
- nyers téglafelület a homlokzat
egészére nem-, hanem csak tagozatként kerülhet,
- nyílászárók csak kávába helyezhetők el, az ablaktáblák
kivételével szárnyak csak befelé nyílhatnak, redőny nem helyezhető el,
- nyílászárók anyaga: barna,
olajzöld, szürke festett vagy natúr fa
- pinceajtó: szélessége maximum 1,8 m,
- ablak: maximum 1,2 m2 tetősíkban fekvő (tetősíkból nem
kinyúló) elhelyezhető, ha a
szomszédos épület tetőzetétől
mérve a 6 m-es távolság biztosított,
- tetőhéjazat: égetett agyagcserép barna vagy natúr cserép
színben maximum 22x40 cm-es
elemekből,
- szellőző: maximum 20/20 cmes méretben,
Tetőfelépítmény:
- maximum 1 db kémény lehet,
- beépítettség maximum 100%,
figyelembe véve, hogy új építésnél az épületek közötti távolság min 0,80 m illetve a kialakult helyzet.
A pincesor övezetben elektromos energia, ivóvíz a már meglévő hálózatról biztosítandó.
Szikkasztó műtárgy építése és a
már meglévő használata szigorúan tilos. A szennyvízcsatorna
kiépítéséig a zárt gyűjtőmedence közműpótlóként megengedett.
Kérjük a lakosságot a fent meghatározott építési szabályok betartására.

A Magyar Falu programban a Közösségi tér ki-/átalakítás pályázaton 13.000.712 forint összeget nyertünk az Angeli Mátyás Közösségek Háza ( előtető, korlátok, fűtés, festés) korszerűsítésére.
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Piac működtetése
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2020. július 15. napján
tartott ülésén elfogadta a „Császártöltési Piac” üzemeltetési
szabályzatát, mely szabályzat
meghatározza többek között a
helyhasználatra, az áruk, termékek forgalmazására valamint a piac működési rendjére
vonatkozó előírásokat.
Az önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett piac a Császártöltés, Keceli utca 6. szám
alatt kialakított, bekerített piactéren működik.
A piac hetente egy alkalommal,
csütörtöki napokon 6.00 órától
12.00 óráig tart nyitva.
A piacon az árusok számára 20
db árusítóhely igénybevételére
nyílik lehetőség. A helyhasználat napi jellegű.
A piacon a helyfoglalás érkezési
sorrendben történik. Az árusok

az üzemeltető megbízottja által
kijelölt árusítóhelyet foglalhatják el.
Az árusok a terület használatáért az alábbi bruttó díjakat
kötelesek fizetni:
Napi helypénz: 150,-Ft/m2/nap
Asztal használati díja: 400.-Ft/
asztal/nap
Áramhasználat átalánydíja:
500.-Ft/áramvételi hely/nap
A piac területére gépjárművel behajtani tilos, kézikocsit
és kerékpárt csak áruszállítás
céljából, az áru le-, illetve felrakodása idejére lehet bevinni,
benntartani.
A piac területére vakvezető kutya kivételével állatot bevinni
tilos.
A részletes működési rend a
piac területén közzétételre került.

Parlagfű elleni
védekezés
A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a
kötelezettsége.
Belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi
hatóság indíthat hatósági eljárást azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségüket.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény 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 fenntartani.
A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással
vagy vegyszeres gyomirtással
kell védekezni.

A földhasználót terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának megakadályozása és
ennek a preventív magatartásának a – vegetációs időszak alatti
– folyamatos biztosítása.
A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírságot kell kiszabni,
melynek mértéke belterületen
és külterületen is egyaránt 15
ezer forinttól 5 millió forintig
terjed.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és az
eredményt csak összefogással,
közös felelősségvállalással érhetjük el, kérjük az ingatlantulajdonosokat, illetve földhasználókat, hogy különösen nagy
figyelmet fordítsanak a parlagfű-mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.

Közeleg Szent Anna, a nagyszülők
védőszentjének ünnepe
A mai napon Egyházunk Szent
Annáról emlékezik meg. A
Szent Jakab féle ősevangélium
megőrizte számunkra Joakim
és Anna élettörténetét. Jómó-

egyiptomi tilalom ellenére is,
nem ölte meg gyermekét, hanem elrejtette, életben hagyta.
S tudjuk, hogy ez a kisgyermek
lett később Isten választott nép-

pusztulástól. Jézus első csodáját
édesanyja, Szűz Mária kérésére
teszi meg a kánai menyegzőn.
A naimi ifjú feltámasztását síró
édesanyjának köszönhetjük. Ha

dúak voltak. Sokat adakoztak
jótékony célra. Vagyonuk egy
részét a templomnak adták,
másikat a szegények között
osztották szét és a harmadik
részből éltek ők maguk. Szerényen éltek békességben és szeretetben. Csak egy nagy bánatuk volt: nem volt gyermekük!
Pedig mily sokat imádkoztak
ezért! Míg végül Isten meghallgatta imádságukat és gyermekkel áldotta meg őket, akinek
a Mária nevet adták. Hálából
gyermeküket, Máriát a templomba vitték, ott neveltették és
Isten szolgálatára ajánlották fel!
Becsüljük meg gyermekeinket,
hiszen Isten áldása minden
gyermek. A jó szülő nemcsak
elfogadja a gyermeket, hanem
Isten ajándékaként hálás szívvel megköszöni. A gyermek
a teremtő Isten munkájának
folytatása. Összekötő kapocs a
szülők között. A nő hitvallása,
hogy anya legyen. A katolikus,
keresztény nő hitvallása pedig
az, hogy Szent Anna példáját
kövesse. Az anyai hivatás nagy
hatalom! A történelem bizonyítja, hogy milyen sokat megtehet
egy édesanya. Mózes anyja, az

ének vezére, aki kivezette népét
az egyiptomi fogságból. Gondoljatok Coriolanusra: elpártol
hazájától, Rómától, és ostrom

ma is csak jóra használnák fel
az édesanyák az Istentől kapott
hatalmukat, bizonyára más lenne a mai élet. Nem lenne annyi

alá veszi a várost. Hiába könyörögnek neki a város vezetői, a
szenátus, majd a barátai, nem
hallgat egyikükre sem. Végül
felesége és anyja megy elé könyörögni, hogy kímélje meg a
várost. Anya kérésére visszafordítja hadseregét! Édesanyja könyörgése megmenti a várost a

válás, annyi családi tragédia.
Nem lenne olyan sok kitaszított, elkallódott gyermek. Nem
kellene a társadalomnak félnie
a fiatalkorú bűnözőktől. Sok
csapás érheti a nemzetet: árvíz,
szárazság, természeti csapások,
véres háborúk. De mindezekből
van kiút. A romba dőlt házakat

fel lehet építeni. Az elpusztult
vetés helyébe másikat vetni. Ha
vannak munkáskezek, akkor a
bajokon lehet segíteni. Sokkal
nagyobb csapás a nemzet számára a lelki romlás, elkorcsosodás. Nagyon kétséges a nemzet
jövője, ha a tiszta családi élet
megromlik, ha a lányok lezüllenek, ha a családi kötelékek felbomlanak. Vége a nemzetnek,
ha a nők fejéről leesik az erény,
a tisztesség koronája, melyet az
Isten helyezett oda. Kétséges a
családok élete, békéje, ha Krisztus nélkül akarnak élni és nevelni! A mai ünnep bárcsak rádöbbentené a nőket,- édesanyákat
és nagyanyákat - Istentől kapott
hivatásukra. Tekintsetek Szent
Annára, hűségesen szolgálta
férjét, Isten iránti hálával eltelve nevelte gyermekét, Máriát.
Imádkozzunk, hogy ma is minél több hűséges hitvestárs,
gyermekeivel törődő édesanya,
családjáért imádkozó nagyma-

ma lehessen, akik hitük erejével
teljesítik Istentől kapott legszentebb hivatásukat!
Az Isten óvjon és áldjon meg
minden nagyszülőt!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
Plébános
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„Kedves óvodám, sok víg nap után,
itt a búcsúnap, indul a csapat.”

Kedves nagycsoportos
ovisok!
Minden óvodás életében eljön
az az idő, amikor lezáródik egy
szakasz. Néhány gyermeknél a
játékokkal teli, színes csoportszobát felváltja még egy évig
másik óvodai csoport, új óvó
nénikkel. A nagycsoportosok
nagyobb részénél az óvodai
csoportszobát a tanterem váltja
fel. A gondoskodó óvó nénik
helyét pedig egy kedves tanító
néni veszi át.
Sokan közületek 3-4 éve kerültek az óvodába. Még emlékszünk az első napokra, amikor
édesanyátok kezét fogva, bátortalanul, de nagy kíváncsisággal léptetek be az ajtón. Nagy
szeretettel fogadtunk benneteket a többi óvodás gyermekkel
együtt. Bizony nagy esemény
volt, amikor már örömmel,
bátran, egyedül jöttetek, vagy
egyre önállóbban végeztétek a
mindennapi teendőket. Segítettetek egymásnak és nekünk
felnőtteknek is. Baráti kapcsolatok, kis közösségek szépen formálódtak az idő múlásával.
Az óvodában eltöltött időt igyekeztünk számotokra maradandó élményekkel színesíteni: a
közös éneklések, mesehallgatások, bábozások, barkácsolások,
festések, izgalmas közös mozgásos játékok, táncok, dramati-

zálások; fellépések, programok
mind erősítették, mélyítették
kapcsolataitokat, személyiségeiteket. Sokat fejlődtetek, tanultatok, ügyesedtetek az óvodai
évek során.
Sajnos az idei nevelési évünk
szokatlan módon, váratlanul
megszakadt. A tavaszi-nyár
eleji programok elmaradtak:
iskolalátogatás, gyermeknap, a
várva várt állatkerti-buszos kirándulás, évzáró műsor.
Szeretnénk lezárni az óvodai
évünket úgy, hogy személyesen is tudjunk találkozni, kicsit
együtt lenni újból. Ezért augusztus 28-án, délután 6 órakor
egy BÚCSÚZÓ TALÁLKOZÓT
tartunk az óvodai csoportszobánkban, ahová minden nagycsoportos gyermeket és családját szeretettel várunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők együttműködését,
támogatását.
Egy idézettel szeretnénk búcsúzni és sok sikert kívánni:
„Ha kilépsz az életbe, Élj sok
boldog évet. Szeress te is úgy
bennünket, Mint ahogy mi téged”.

A nyáron igyekszünk kárpótolni a gyerekeket az elmaradt
programokért és lehetőség adódik a személyes találkozásokra is. Reméljük így az iskola is
segít a szülőknek a gyermekek
nyári időtöltésének megszervezésében.
- Elsőként a Sváb Hagyományőrző Német Nemzetiségi Tábor
került megrendezésre június
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15-19 között.
- A Menő Menzák Pályázat keretében két Egészséges életmód
és két Mini Chef tábort hirdetett
meg a Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány. Óriási
érdeklődés mellett zajlott le a
program, több mint 100 gyermeket mozgatott meg ez a táborozási lehetőség.
- Június 22-től 4 turnusban Er-

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

HÍRMONDÓ

Nyári élet az óvodában
Az idei nyár különösen mozgalmasan zajlik a császártöltési
óvodában. Az előző évekhez
képest növekedett a rendszeres
létszám. A kicsiket két vegyes
csoportba osztottuk délelőtt és
a délutáni pihenőnél is.
Sok szülőnek elfogyott a szabadsága a veszélyhelyzet alatt,
így nyugodtan tudnak dolgozni, míg gyermekük az óvodában van.
A nagy udvar most különösen
ki van használva. A tízóraitól
kezdve a barkácsolásig minden
kint zajlik. Friss homok a játékhoz, párakapu a felfrissüléshez,
gyümölcs az egészséges táplálkozáshoz, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek

komfortosan érezzék magukat
a meleg nyári napokon is.
Igyekszünk a sok játék mellett
érdekes, változatos tevékenységeket bevinni a gyerekek
napjaiba: elővettünk ügyességi
játékokat (pl. gyepsí), facsemeték ültetésében segédkeztek,
elfogadtuk az iskola ( Erzsébet
tábor) meghívását egy ügyességi focibemutatóra.
Augusztus első két hetében
zárva tartunk, majd augusztus
17-től folytatódik a nyári menetrend.
Mindenkinek kellemes feltöltődést kívánunk!

zsébet Napközis Tábor várja
a gyerekeket. Nagy volt az érdeklődés, 73 gyermek jelezte
részvételi szándékát. A táborok
július végén zárulnak.
- Július 6-10 között Császártöltés Község Önkormányzata által szervezett Varázshegy tábor
került megrendezésre.
- Július 13-17 között a Református táborra került sor.
- Német nemzetiségi tábor kerül megrendezésre augusztus
21-25-ig Magyarhertelenden.

Nyáron az iskola nem csak a
gyerekektől lesz hangos, hanem
az itt folyó felújítási munkáktól.
Megkezdődött a tornaterem
külső és belső felújítása, amit
a nemzetiségi támogatásból
valósít meg az iskola. A Szülői
munkaközösség jóvoltából az
uszodába és a tornaterembe
sporteszközök beszerzése történik és az öltözőkbe új öltözőpadok kerülnek.
Andocsné Lei Mónika
Igazgató

Herner Melinda
óvodapedagógus

Bujdosóné Csontos Erika
és Winter Józsefné
óvodapedagógusok

Nyári nyüzsgés

Császártöltési
Ballagás

Különleges időszakban, egyedi
rendszabályok mellett tartotta meg ballagási ünnepségét a
Császártöltési Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános
Iskola. 2020. június 20-án a Teleház Sportcsarnokában került sor
a 15 végzős diák és osztályfőnökük, Dóráné Heibl Anikó tanárnő ünnepélyes búcsúztatására.
A jövő az iskolapadban kezdődik, de ez az „iskolapad” ebben
a tanévben kicsit más volt mindenki számára. Az iskolai tér
kitágult, és ebben az új „küzdőtérben” nehéz feladatok vártak
mindenkire. Új kihívásokkal
kellett megküzdeni. Az emberi
természet csodálatos! A bölcs
úgy alkalmazkodik a körülményekhez, mint a víz az edény
alakjához, amelybe beleöntik.
A siker kulcsa az emberi választásban rejlik. A tanárok és diákjaik megbirkóztak a feladattal és
véget ért a tanév. Ezt az ünnepnapot mindenki nagyon várta
ebben a zűrzavarossá vált világban. Járvány, félelem, aggódás
és bizonytalanság közepette
szükség volt biztos kapaszkodókra, mérföldkövekre és ez a
nap ilyen volt.
A ballagás a visszatekintés
ünnepe is. Az ünneplőkhöz
Andocsné Lei Mónika igazgató asszony szólt. Beszédében a
múlt pillanatait idézte, az első

kezdeti lépésektől a mai ünnepélyes búcsúig, ami felejthetetlen 8 évet zár le. Az igazgatónő
kiemelte a szülők szerepét és a
gyerekek nevében megköszönte azt a sok segítséget, amit az
évek alatt nyújtottak. Külön köszönetet mondott a nyolcadikos
szülői munkaközösség vezetőinek: Kovács Melindának, Markó Anitának, Prohászkáné Koch
Hajnalkának és Vancsik Emesének a 8 éves közös munkáért és
az iskolai szülői munkaközösség vezetőinek Laknerné Csóti
Mónikának és Vancsik Emesének az egész éves munkájukért.
Elismeréssel szólt a tantestület
munkájáról és külön megköszönte a ballagó osztály osztályfőnökének áldozatos munkáját.
Ezt követően Takácsné Stalter
Judit polgármester köszöntötte
a ballagókat és szüleiket. További sikereket kívánva nyújtotta át
az Önkormányzat ajándékát a
diákoknak.
Az évek során sok szép eredmény született a Bánátiban,
amelyből a most ballagó 8. osztály is kivette részét. Könyvjutalmat kapott Bódi Áron, Dóra
Lili, Jankovich Anett, Lovasi
Réka, Mihály Csongor, Miskolczi Ákos, Nagy Evelin, Szuhai
Nikoletta és Vadas Gitta tanulók. A nyolc év során minden
tanévben kitűnő bizonyítványt

Tanévzáró
a Bánátiban

elért Dóra Lili érdemelte ki az
iskola külön díját. Manhalterné
Szeitz Orsolya, a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a német nyelv
tanulása során kiemelkedően
teljesítő tanulónak járó elismerést Dóra Liliek adta át. Ezt követően Török Dóra a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány
elnöke és Stadlerné Csányi Éva
a Csengőszó Iskolai Alapítvány
képviselője adták át a Bánáti Díjat, az iskola legkiválóbb diákjának, Dóra Lilinek.
A diákok sikere mindig az iskola hírnevét öregbíti, ezért a
végzősök jutalmazásával egybekötve, Lei Balázs 6. osztályos
tanuló országos elismeréséről is
szólt az igazgató asszony. Sporteredményei, tanulmányi munkája alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma oklevelet
adományozott Balázs részére.
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr a MAGYARORSZÁG JÓ
TANULÓJA, JÓ SPORTOLÓJA
címet adományozta a sikeres
diáknak.
A ballagási ünnepséget a Szózat hangjai mellet Kassák Lajos
gondolatai zárták: „Aki elment,
az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.”
Andocsné Lei Mónika
igazgató

Az idei tanévzáró különlegesre sikerült, hiszen az iskola
facebook oldalára feltett igazgatói videó üzenetben zárta a
tanévet Andocsné Lei Mónika
igazgató asszony.
A 2019/2020-as tanév két jól elkülöníthető részből állt. Március
16-tól áttért az iskola a digitális
tanrendre. Nagy kihívás volt
ez tanárnak, diáknak és a szülőknek is. Az igazgatónő megköszönte mindenkinek a helytállását, hogy együtt dolgozva
sikeresen teljesítették a tanév
feladatait! Az idei tanévben 163
tanuló járt az iskolába, 4 napközis csoport működött. 16 főállású és 3 óraadó pedagógus
látta el az oktatási feladatokat.
A diákok 181 tanítási napon bizonyíthatták, hogy elsajátították
a tananyagot és megfelelnek a
követelményeknek. Ebben az
iskolában töltött rövid időszakban is születtek versenyeredmények: Soltvadkerten rendezték
meg februárban a Lesen macht
Spass! vetélkedőt, ahol 3.,4.,5.,
és 6. osztályos csapatok eredményesen szerepeltek. Az 5. osztályos csapat Gatter Gréta, Frick
Nóra, Berki Máté alkotta csapat
2. helyezést ért el. A 6. osztályos csapat Jónás Zoé, Kapitány
Réka, Ledniczky Hunor alkotta
csapat 3. lett. Felkészítő tanáraik
Pittenauer Rita és Schuszterné
Bárth Éva tanárnők.
Levelész Matekész matematika
versenyen, Kiskőrösön, kiválóan
szerepeltek diákjaink: a 8. osztályos Miskolczi Ákos 3. helyezett
lett, a 7. osztályba járó Schaffer
Noel a 2. helyet szerezte meg.
Felkészítő tanáruk Barabásné
Baranyai Hajnalka. Az iskola
minden diákja sikeresen teljesítette a tanévet. A kiválóan teljesítő tanulók jutalomkönyveiket
bizonyítványaikkal együtt vehették át. A videó üzenet végén
az igazgatónő mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánt.
Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

2020. július

2020. július

HÍRMONDÓ

Könyvtári hírek
A nyári szünetben több táborban vettek részt az iskolások.
A táborok programjaihoz a
Könyvtár is szívesen csatlakozott. A Német Nemzetiségi
Hagyományőrző tábor egyik
állomása a könyvtárban volt, a
német könyvek között kellett
keresgélni, címeket megtalálni.
Azután mindkét Menő Menzák
tábor résztvevői is eljöttek, megismerkedtek a jógával, ezzel az
ősi mozgásformával. Az Erzsébet táborok résztvevői szintén
kipróbálhattak egy-egy jóga
órát, ami után könyvolvasás és
a múzeumi óra keretében a Képes Ház látogatása következett.
Felnőtteknek két előadás volt
18.00 órás kezdéssel a könyv-

tárban: július 15-én Utak a lelki egészséghez címmel a lelki
egyensúlyról beszélt Dr. Kelemen Emese, klinikai szakpszichológus, 28-án pedig A dohányzás napjainkban címmel
tartott ismertetőt Dr. Barkóczi
Ilona tüdőgyógyász. Mindkét
előadásra nagy volt az érdeklődés.
Olvasóinknak köszönöm a karantén alatt tanúsított türelmet
és az együttműködést. Remélem
a könyvek házhoz szállításával
megtaláltuk a megfelelő megoldást.
Újabb könyvek is érkeztek, várom Önöket szeretettel!
Taner Gabriella
könyvtáros

ván, Mendler Zoltán, Berger
Gábor, Gatter István. A finom
borok mellé sültkolbászt, házi
sajtokat vagy akár kürtőskalácsot is fogyaszthattak a vendégek. A kézműves sátraknál
kicsik és nagyok érdekes és
hasznos használati tárgyakat
vásárolhattak.
Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Piactér átadó Császártöltésen
Császártöltés Község Önkormányzata június 19-én a Májusfa kidöntésével egybekötve,
ünnepélyes piactér átadóra
hívta a falu lakóit. Manhalterné
Szeitz Orsolya, a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte
elsőként a megjelenteket, majd
az önkormányzat dolgozóinak
közreműködésével kidöntésre
került a Májusfa. Vendégeink,
a szokásokhoz híven koccintottak a fára felkötött helyi borokkal, ezzel biztosítva az idei év jó
termését. Ezek után került sor
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a Piactér ünnepélyes átadására.
Az átadón köszöntőt mondott
Takácsné Stalter Judit polgármester, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Vedelek
Norbert a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat alelnöke. Polgármester asszony név szerint is
megköszönte a megvalósításban
résztvevők munkáját. A műsorban közreműködött a Töltési
Fúvószenekar, a Fuchs Kórus,
verset szavalt Lakner Stella. A
szalag átvágása után Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános
és Papp Szabolcs református

lelkész megszentelte a Piacteret,
amelyet hivatalosan is birtokba
vehettek a töltésiek. A program
zárásaként a vendégeket a Falu
Kemencéjében sütött kelt kalács

KÖZÖSSÉGI ÉLET

HÍRMONDÓ

Borvirágos Tavasz/pótló/
Császártöltésen

A Császártöltési Pincesorok
Egyesület június 27-én Borvirágos Tavasz/pótló/ címmel,
Nyitott Pincenap programot
szervezett a Főkáptalan Pincesoron. A rendezvényen 9 pince borait kóstolhatták meg az
érdeklődők: Pincelakat Borház
és Szálloda, Angeli Sándor,
Szeitz István, Szemerey István,
Pittenauer Zoltán, Kurucz Ist-

Császártöltési

és kenyérlángos várta az újonnan átadott Piactér standjainál.
Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Menő menza táborok
a császártöltési Bánátiban
„Menő menzák az iskolákban”
projektünk (EFOP-1.8.5-17-201700307) keretében 2 tábort szerveztünk iskolánk tanulóinak
június 22-től július 3-ig 50-50
résztvevővel. A 9 - 16 óráig tartó
táborban a diákok napi háromszori étkezést kaptak, és változatos programokon vehettek részt.
A Mini chef tábor fő célkitűzése
az volt, hogy bemutassuk a tanulóknak a helyes táplálkozás
alappilléreit, bevonjuk őket az
ételek elkészítésébe. Minden

a rendszeres sportolás. A napot
zenés reggeli tornával indítottuk, majd a tízórai elfogyasztása
után előadásokon, bemutatókon
vettek részt diákjaink. Iskolánk
védőnője és a helyi háziorvos
a gerincvédelemről és a lúdtalpról beszélt, majd a témához
kapcsolódó játékos feladatokat,
gerinctornát végeztek a gyerekek. A tisztálkodás fontosságáról, az okostányérról és a
fogápolásról is beszélgettünk a
gyerekekkel, utóbbiban a helyi

nap sütöttünk- főztünk a gyerekekkel: készítettünk például
szénhidrátcsökkentett kenyeret,
zöldséglevest,
bulgursalátát,
gyümölcssalátát, répatortát. A
főzőcskézés mellett játékos elméleti oktatás is folyt naponta.
A gyerekekkel táplálékpiramist
ragasztottunk, fűszerfelismerő
játékot játszottunk, felhívtuk a
figyelmet a mindennapos testmozgás fontosságára sportversenyekkel.
Levendulazsákot
készítettünk, és gyümölcsökkel, zöldségekkel kapcsolatos
feladatokat oldottunk meg. A
gyerekeket a tábor zárásakor
müzliszelettel, fakanállal és a
közösen elkészített ételek receptjeivel ajándékoztuk meg.
Az Egészséges életmód táborban az egészséges életmód másik fő alappillére került előtérbe:

fogászati asszisztens volt segítségünkre. Különböző sportágak képviselőit is meghívtuk
iskolánkba, akik a bemutató
után foglakozást is tartottak
diákjainknak. Így közelebbről
megismerhették a dzsúdót, karatét, floorballt, hiphoptáncot,
társastáncot, jógát, pingpongot,
úszást, lovaglást, utcai focit, és
hallhattak a paralimpiáról is. A
tábor végén a részvevőket első
héten müzlistálkával, második
héten limonádés bögrével és
müzliszelettel leptük meg.
Táborzáró rendezvényünkre a
diákok élményeiket plakátokra
rajzolták le, majd az ajándékok
kiosztása után a gyerekek szüleikkel egy záró uzsonnán falatozhattak.
Dóráné Heibl Anikó
pedagógus

Hagyományőrző tábor
Császártöltésen
Nagy örömünkre szolgált, hogy
ebben a tanévben is megszervezhette és lebonyolíthatta a
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományőrző táborát. Miután a
benyújtott pályázat sikeresnek
bizonyult, tizenkilenc alsós kisdiák kapott lehetőséget, hogy
részt vehessen a június 15. és
június 20. között megrendezett táborunkban. Sok érdekes
program várta a gyerkőcöket.
Hétfőn, az első napon, Dorfrally
keretében, csapatokat alkotva, feladatokat oldottak meg
a gyerekek a falu, különböző
pontjain. Nagy kihívás volt ez
számukra, de a felfedezés öröme kellő motiváltságot adott.
Délután megismerkedhettek a
hagyományos szappanfőzéssel,
majd közös szappankészítés
következett. Kedden csettegős
túra keretében ellátogattunk az
Ősi ösvényre, majd a kiscsalai
Kiskastély vendégházban töltöttük el az időt. Mivel az időjárás nem volt kegyes hozzánk,
benti programok keretében játszottunk nyelvi, illetve tréfás,
mozgásos játékokat. A nap este
a szülőkkel, közös vacsorával
fejeződött be. Szerdán kutyás
bemutatóra került sor. Csütörtökön kirándulni indultunk Ba-

jára, ahol az MNÁMK udvarán
felépített „Ulmer Schachtellal”
ismerkedhettek meg a gyerekek, majd közös táncház,
éneklés és múzeumpedagógiai
foglalkozás következett. Talán
ennek a napnak a legjobban
várt programja a Piripotty Játszóházban volt, ahol önfeledten
töltöttük el a délutánt. Pénteken, Hajóson voltunk. Érdekes
volt összehasonlítani a hajósi
és a császártöltési Tájházat.
Nagyon tetszett a gyerekeknek
a Barokk Kastély is, többen azt
mondták, hogy a szüleikkel is
szívesen eljönnének ide.
A tábor szervezésében és lebonyolításában Albert Ferenc,
Györgyéné Geiger Angéla,
Manhalterné Szeitz Orsolya,
Schuszterné Bárth Éva és Vikker
Viktória vettek részt.
Köszönjük
támogatóinknak:
Császörtöltés Község Önkormányzata, Stadlerné Csányi
Éva, Dr. Márin Istvánné, Sebestyén Zoltán, Schuszter Istvánné
segítségét, valamint azoknak a
nagymamáknak, anyukáknak
is, akik uzsonnát ajánlottak fel a
gyerekeknek.
Schuszterné Bárth Éva
nemzetiségi képviselő,
pedagógus

Nyertes pályázat a Bánátiban
Határtalanul pályázat keretében 1.664.000 forintot nyert
a jövendő 7. osztály. Úti céljuk a Felvidék.
Reméljük felejthetetlen élményekkel gazdagodnak a résztvevők!
Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
Wiedner Dominik - született:
Baja, 2020. április 15., anyja
szül. neve: Lakatos Szandra
Mihók Milán Alex - született:
Kalocsa, 2020.június 18., anyja
szül. neve: Heibl Annamária
Kádár Panni - született: Baja,
2020. június 26., anyja szül.
neve: Kirschner Gerda Rita

2020. július

2020. július

Császártöltési

KÉPES HÍREK

HÍRMONDÓ

Nyári táborok Császártöltésen

Házasságot kötöttek:
Lovász Ildikó és Ginder József,
házasságkötés időpontja: 2020.
július 11.
Állampolgársági esküt tett:
Noack Zorka - 2020. március
25-én

Kádár Panni

Lovász Ildikó és Ginder József

Mihók Milán Alex

Wiedner Dominik

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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Noak Zorka
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
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Ballagás 2020.

12

2020. július

