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Császártöltés község közéleti lapja

A császártöltésiek összefogtak - Küldjük a reményt

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az I. Sváb Ételek Fesztiváljára                     
Császártöltésre, 2021. június 12-én.

Részletes program hamarosan!
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A császártöltésiek 
összefogtak –

Küldjük a reményt

Közös tánc, reménység a jövő felé

KÉPES HÍRADÁS
H Í R M O N D Ó
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Ugye már eltesszük a maszkot? 
Ugye már senki sem betegszik 
meg a Covidtól? Szinte nincs 
nap és napnak órája, hogy ne 
a járványról beszéljünk. Igen, 
mert meghatározza az életün-
ket, persze hogy ez a legfonto-
sabb téma mindnyájunknak.  És 
a legfontosabb, hogy ne bete-
gedjünk meg. Ugyanakkor jön-
nek a további kérdések: Milyen 
oltást kaptál? Milyen tüneteid 
voltak? És az összegzés: minden 
oltás jó, mert legalább nem ke-
rülünk kórházba, nem halunk 
meg.  És sorolhatnám tovább 
a kérdéseket: Mikor lesz vége? 
Ugye figyelünk egymásra? Ugye 
segítjük egymást? Ugye békes-
ségben élünk? Igen, így lesz!  
Mert óvatosan kell bánnunk a 
közösségi médiában megjelenő 
hírekkel és okosan kell bánnunk 
egymással. Folyamatos az oltás, 
már válogatni is lehet oltóanya-
gokban, egyre többen vagyunk 
beoltva. Bizakodunk, hogy 
hamarosan visszatér korábbi 
életünk. Lesznek bálak, vidám 
összejövetelek, lakodalmak és 
találkozók – minden mi éltet, 
színesíti életünket.
Ez a tánc, amely végigsöpört a 
világon, bennünket, császártöl-
tésieket is megérintett. Első hívó 
szóra jöttek mindazok, kik az 
elmúlt másfél évben a közössé-

gért dolgoztak, sokszor nem lát-
ványosan, hanem a háttérben, 
de hatékonyan, számtalanszor 
erejükön felül helytálltak, hogy 
Császártöltésen minden segít-
séget megkaphassanak az em-
berek. A táncban képviseltük 
mindazokat is, akik szívvel-lé-
lekkel velünk voltak, segítettek, 
támogattak minket az elmúlt 
másfél évben. Ez a tánc üzenet 
volt: a császártöltésiek összefog-
tak a bajban és most már a véde-
kezésnek ebben a szakaszában 
küldjük a reményt: látjuk az 
alagút végét. 
Ez a tánc más volt, mint a többi. 
Dallamos és felkavaró. Örömöt 
hozó és bátorító. Látjuk a min-
dennapjainkban, lassan vissza-
tért az élet. Elkezdődött ismét 
a tanítás az iskolában, várják a 
gyerekeket az óvodában. Végre 
hét hónap után megnyitotta ka-
puit az Idősek Otthona. 
Lendület, mintha erre vártunk 
volna másfél éve. Kitáncoltuk 
bánatunkat és kitáncoltuk az 
örömünket.
Ebben a pillanatban, levegő 
után kapkodva még, izzadt 
homlokkal, itt, ezen a délutánon 
csoda történt velünk, olyan bol-
dogság, öröm és felszabadult-
ság, melynek REMÉNY a neve. 

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Liska Antalné köszöntése 90. születésnapja alkalmából

Lantos Tamásné köszöntése 95. születésnapja alkalmából

Hét hónap után végre kinyithattak a Császártöltési Idősek Otthona 
kapui. Megszűnt a kijárási és látogatási tilalom. Ennek örömére 
finom pörkölt készült az Otthon udvarán, ahol közösen gondozók 

és gondozottak együtt töltötték a kellemes májusi délutánt. 

www.csaszartoltesiek.hu
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Mária tisztelet

EGYHÁZI HÍREK

 Názáret kis városkája mellett 
van egy kút. Az ott lakó embe-
rek Mária kútjának nevezik. A 
hagyomány szerint erre a kútra 
járt vízért a Szűz Anya is. Ma 
is a város legjobb vizű kútja 
ez. Most is idejár a nép vízért, 
fejükön vivén a nagy agyagkor-
sókat.  Mária kútja: Mária tiszte-
let forrása. Abból a kútból testi 
felüdülést nyertek, merítettek, a 
Mária tisztelet által pedig lelki-
leg frissülnek fel!
Minden búcsújárás ilyen lelki 
felfrissülés, lelki újjászületés.
1917-ben, amikor Fatimában 
megjelent a Szűz Anya a három 
kisgyermeknek, azt kérte tőlük, 
hogy terjesszék Szeplőtelen Szí-
vének tiszteletét és imádkozzák 
a rózsafüzért. Isten azt kívánja, 
hogy Jézus legszentebb Szí-
ve után, édesanyjának, Mária 
Szeplőtelen szívének szenteljük 
magunkat.
Szeressük a Szeplőtelen Szívet 
és fogadjuk meg az ő kéréseit. 
Mire kér a fatimai Szűz?
1/ Tartsunk bűnbánatot, veze-
keljünk. Engeszteljünk. Ismer-
jük be emberi gyarlóságainkat, 
botlásainkat és tartsunk bűn-
bánatot. Térjünk vissza Jézus 
Krisztushoz. Hiszen mily sokan 
elhagyják Őt. Mily sokan fordí-
tanak hátat manapság Istennek. 
Sokan lábbal taposnak mindet, 
ami szent, ami szép, ami embe-
ri. A Sátán igen eluralkodik az 
emberek felett! Mária pedig a 
Sátán tipró Asszony. 
Kérjük hát, hogy segítsen küz-
delmeinkben. Segítsen hűsé-
gesnek maradni szent Fiához, 
Urunk Jézus Krisztushoz.
2/ Engesztelés. Harmadik meg-
jelenésekor ezt kérte a Szűz 
Anya: „Áldozzátok fel magatokat a 
bűnösökért és mondjátok Jézusom, 
irántad való szeretettből, a bűnösök 
megtéréséért, engesztelésül a meg-
bántásokért, amelyek Mária Szep-
lőtelen „Szívét érik.”
A három kis látnok szívesen 
vállalta a sok imádságot, szen-
vedést, lemondást mások bű-
neiért, vagyis engeszteltek. 10 
éves gyermekek, s mily hősie-

sen szenvednek megszégyenít-
ve a felnőtteket is.
Ábrahám: könyörög Szodoma 
megmentéséért. 10 igaz kedvé-
ért is megmenti az Úr Szodoma 
városát. De annyi sem találta-
tott a nagy városban.
Mózes: Izrael népe nehéz harcot 
folytat az ellenséggel. A hegyen 
Mózes kitárt karral imádkozik 
értük. Mikor ellankad a karja, 
odamennek és tartják, a magas-
ba emelik, hogy kikönyörögje 
népe megmentését. Győznek.
Így kellene ma is összefognunk 

és közös erővel imádkozni má-
sokért is. Vállalni engesztelést a 
bűnösök megtéréséért, sok el-
tévedt emberért. Ma is szükség 
van az igaz lelkekre, akiknek 
engeszteléséért Isten megbo-
csát. Ne engedjük, hogy a bű-
nösök, az istentelenek győzze-
nek, hogy miattuk elpusztuljon 
a világ!
A világnak és nemzetünknek is 
szüksége van a hívő emberekre, 
szüksége van a Mária tisztelő 
lelkekre. Kérjük Szűzanyán-
kat naponta, hogy mentse meg 
könnyeivel népünket, az embe-
riséget! Vegyük komolyan fi-
gyelmeztetéseit!
Mária félt minket, nem ok nél-
kül. Látja a sok bűnt, szörnyű-
séget a mai világban. Sok is-
tenkáromlást, közömbösséget, 
hitetlenséget, mely a kárhozat 
felé vezeti az embereket. Nem-
csak figyelmeztet – miként Fa-

timában, hanem már-már sír 
értünk!
Syracusa, Belgiumban a köny-
nyező Madonna Rosa Mystica, 
Máriapócs: könnyező Szűz-
anya! /Szirakuza: 1953. aug. 29 
– Máriapócs: 1696: 15 napon át 
könnyezett a kegykép. 1715 és 
1906-ban megismétlődött./
Wisinszky bíboros, 1953 dec. 
12: Szűz Mária ne sírjál! „A győ-
zelem a tiéd és mindig is győzni 
fogsz!”
Ezzel a hittel, gyermeki szere-
tettel forduljunk a Szűz Anyá-

hoz, kérve az Ő közbenjárását.
Sigrid Unse svéd írónő nyerte 
el 1928-ban a Nobel díjat. Stock-
holmban ünnepséget rendez-
tek tiszteletére. Ő az ott kapott 
babérkoszorút a Domonkosok 
templomában a Fájdalmas Anya 
szobra elé tette.
Franciaországban az volt a szo-
kás, hogy kivégzéskor haran-
goztak, s annak jelzésére hullott 
le a gulliotin. Egy gyermeket 
végeztek volna ki. De a harang 
csak nem akart megszólalni. 
Felmentek a toronyba, mi van? 
S az anya a harang szívébe ka-
paszkodott, véresen lógott rajta, 
de nem engedte el. Ennek láttá-
ra megkegyelmeztek az ifjúnak. 
Ily közvetítő Mária is!
Altöttingben /bajor búcsújáró 
hely/ van eltemetve I. Miksa 
császár. Nagy Mária tisztelő 
volt. Sírfelirata: „Itt nyugszik I. 
Miksa szíve. Életében a legnagyobb 

tettekért, s az Istenanya szeretetéért 
lobogott. Tudd meg vándor, hogy 
Miksa halála után is teljes szívből 
szereti Máriát!”
Stájerország falujának templo-
mában szép Mária szobor volt. 
A közeli vár ura vallástalan, er-
kölcstelen életet élt. Éppen vadá-
szatról indult haza cimboráival. 
Esti harangszót húzták. Máskor 
rá se hederített a harangszóra. 
Most betért társival, hogy meg-
nézze a szobrot. Nézte, nézte... 
Mintha rámosolygott volna Má-
ria. Egyszer csak lehúzza ujjáról 

a gyémántos gyűrűt és a szobor 
ujjára húzza. Megfogadja, hogy 
megtér. S íme: a szobor felhajtja 
ujjait a gyűrűvel együtt. S azóta 
se lehet lehúzni a gyűrűt Mária 
ujjáról. A várúr jótékonyságban, 
becsületben élte le életét.
Ady E. református volt, mégis 
eme szép szavakkal fordult Sz. 
Máriához, így ír a Pócsi búcsú-
sokról:
Mikor már minden hit-húr elsza-
kad...
Ez mindnyájunk feladata: le-
győzni mindent, ami elválaszt 
minket Jézustól és Szeplőtelen 
Anyjától! Fogjuk meg Mária 
kezét, hogy segítsen példátlan, 
vagyis tiszta, őszinte igaz kato-
likus életet élni önmagunk üd-
vözítésére és a bűnösök megté-
résére.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt 

plébános

A 2021. évi hulladékgyűjtés rendje
Biológiailag lebomló hulladékok 

elszállítása
Kommunális hulladék gyűjtése

Házhoz menő lomtalanítás

Ügyfélszolgálati hely, hulladékudvar

Elkülönítetten gyűjtött csomagolási 
hulladék szállítása (Sárga fedeles edény)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az FBH-NP Nonprofit KFT 2021. 
évben is ellátja a biológiailag lebomló hulladék rendszeres begyűj-
tését, a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmak számához igazo-
dóan biztosított biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy kévényi 
mennyiségben Császártöltés település területén.
A zöldhulladék elszállításának időpontjai 2021. év májusától 2022. 
év áprilisáig:

A kommunális hulladék be-
gyűjtésének napja továbbra is 
péntek, az eddig megszokott 
módon. Amennyiben a ház-
tartásban nagy mennyiségben 
keletkezett kommunális hul-

ladék, úgy többlethulladék 
elszállítására alkalmas zsá-
kot biztosít a szolgáltató díj  
ellenében, mely zsák besze-
rezhető a Polgármesteri Hiva-
talban.

A lomtalanítást évente két al-
kalommal/ingatlan díjmente-
sen tudja igénybe venni az az 
ingatlantulajdonos, aki minden 
negyedévben megkapja hulla-
dékszállításra vonatkozó szám-
láját, valamint hátralékkal nem 
rendelkezik. Lomtalanítás kere-

tében a háztartásban keletkezett 
lom (feleslegessé váló használa-
ti tárgyak, eszközök, bútorok, 
egyéb kisebb méretű tárgyak, 
anyagok zsákolva és kötegelve) 
kerül elszállításra. A lomtalaní-
tási igény a +36-79/524-821tele-
fonszámon jelezhető.

Az elkülönítetten gyűjtött cso-
magolási hulladék (sárga fe-
deles edényből) elszállítása 
2021.01.01.-től páros heteken, 
pénteki napokon történik.

A csomagolási hulladék gyűj-
tésére alkalmas edényzetben 
elhelyezhető hulladékok:

• Papírhulladék, italoskarton 
(újság, folyóirat, füzet, könyv, 
hullámpapír, csomagolópapír, 

kartondoboz lapítva, kiöblített 
italos kartondobozok kupak 
nélkül.

• Műanyag- és fémhulladékok 
(kiöblítve, kupak nélküli PET 
palack, PP, HDPE jelzésű fla-
konok, pl: tejfölös, samponos, 
ásványvizes, üdítős flakonok; 
műanyag zacskó vagy szatyor, 
háztartási fém, italos és kon-
zervdoboz kiöblítve, apróbb 
fémtárgyak)

2021.06.30-ig a zöldhulladék 
gyűjtési gyakorlat a korábban 
megszokottak szerint történik.
2021.07.01. napjától a begyűj-
téssel egyidejűleg a közszolgál-
tató munkatársai maximum 2 
db (átlátszó, zöld színű emblé-
más) csere-zsákot biztosítanak. 
Szükség esetén további zsáko-
kat a Polgármesteri Hivatalban 
lehet beszerezni átadás-átvételi 
jegyzőkönyv alírása ellenében 
az ingatlanhasználó, vagy meg-
hatalmazottja, a közszolgáltatás 
számlafizetője nevére. A zsák 
átvételéhez személyes okmá-
nyok szükségesek, mivel a köz-
szolgáltatás ellenértéke (kom-

munális többlethulladékos zsák 
árával megegyező: 289 Ft +ÁFA/
db) utólag a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő (NHKV) Zrt. által 
kerül kiszámlázásra. Szállítási 
alkalmanként, ingatlanonként 
maximum 2 db ingyenes zsák, 
valamint további „korlátlan” 
mennyiségű kék színű megvá-
sárolt FBH-NP Nonprofit Kft. 
felirattal ellátott lebomló zsák 
helyezhető ki. A biológiailag 
lebomló hulladékok aprítás és 
komposztálás után hasznosítás-
ra kerülnek. Az elkészült kom-
poszt a Regipnális Hulladékle-
rakóban (Vaskút) beszerezhető.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2021. év 2022. év*
máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

pén-
tek 28. 25. 23. 20. 17. 15. 12. 10. 7. 4. 4. 1;29.

*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szerveznek, 
amelyről külön értesítik a lakosságot.

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz
Telefonszám: 06-79/524-821

E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Ügyfélszolgálati hely:
Baja, Tóth Kálmán u. 14/B.

Nyitvatartás: 
Hétfő: 8.00-12.00 és 12.30-16.00, Kedd: 8.00-12.00 és 12.30-16.00, 

Szerda: 8.00-12.00 és 12.30-16.00, Csütörtök: 7.00-19.00,
Péntek: Zárva

Hulladékudvar:
Kecel, 0446/7 hrsz.

Nyitvatartás:
Hétfő: Zárva, Kedd: 7.00-16.00, Szerda: 7.00-16.00,

Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: 8.00-12.00
(június 12., július 10., augusztus 7., szeptember 4., 
október 2., november 27., december 18. napokon)

EBOLTÁS 2021
Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy 2021. évben is sor ke-
rül az ebek összevezetett kötelező veszettség elleni védőoltására.

Dr. Kunvári Zoltán állatorvos a tűzoltószertár
épülete előtt végzi az oltásokat

június 2-án, szerda reggel 07.00 – 08.00 óra között és június 9-én,
szerda délután 17.00 – 18.00 óra között.

Dr. Almási Zsolt állatorvos a focipályán olt június 2-án,
délután 9.00 – 10.00 óra között és június 9-én,

délután 16.00 – 17.00 óra között.
További részletek megtalálhatóak az üzletekben és a Polgármes-

teri Hivatal épülete előtti hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmé-
nyekben valamint az önkormányzat honlapján.
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Sajnos az előző évhez hasonló-
an idén sem tudtuk a faültetést 
ünnepélyes keretek között, min-
den érintett család részvételével 
megtartani. Koch István apukát 
kértük meg, hogy képviselje 
a többi szülőtársat és legyen a 
„Falatkák” Óvodai Alapítvány 
kuratóriumi tagjainak segítsé-
gére az ültetés munkálataiban. 
Köszönjük szépen a segítségét!
Az óvoda előtt kapott helyet az 
új facsemete, mellette a tábla 
20 gyermek nevével, amit idén 
is Rausch György (Eckerle Kft) 
készíttetett el és ajánlott fel. Kö-
szönjük szépen!
Szeretettel köszöntjük közössé-
günk új kis tagjait! Név szerint: 
Bárth Nara, Kovács Emma, Né-
meth Csanád Csaba, Wiedner 
Dominik, Tóth Szonja, Mihók 
Milán Alex, Kádár Panni, Agócs 
Hunor, Csóti Kincső Katalin, 
Nagy Diána, Stefanovics Dáni-
el, Flajsz Ákos, Koch Elizabeth, 

Koch Dorottya, Varga Emma, 
Csík Kira Bella, György Va-
nessza, Ginder Gergő, Sztojka 
Krisztián, Strausz Alen. 

Herner Melinda
„Falatkák”

Óvodai Alapítvány
elnöke 

Füleki Antal szervezésében má-
jus 12-én hetedikes és nyolca-
dikos, 14-én pedig ötödikes és 
hatodikos tanulóink vehettek 
részt Eplényben egy 4 órás prog-
ramon. A résztvevők libegővel 
jutottak fel az Ármos-hegyi ki-
látóhoz, ahol gyönyörködhettek 
a Bakony szépségében, a tiszta 
időben még a Balaton is látszott. 

A túravezető segítségével a kö-
zel 3 km-es gyaloglás közben 
játékos feladatokat is meg kel-
lett oldani, hogy az elemózsiát 
tartalmazó ládát kinyithassák. A 
túraútvonal végén szalonnasü-
téssel zárult a program. Fárad-
tan, de vidáman érkeztünk haza.

Andocsné Lei Mónika
igazgató

A Bethlen Gábor Alapkezelő 
ZRT által kiírt nemzetiségi tábor 
pályázaton iskolánk 1.200 000 Ft 
támogatást nyert. Így lehetősé-
günk lesz megtartani Magyar-
hertelend és környékén a tartal-

mas programokat ígérő német 
tábort 44 tanuló és 4 pedagógus 
részvételével 2021. augusztus 
25.-29. közötti időszakban.

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

Egy iskola sikeres oktató-nevelő 
munkájának egyik mércéje vég-
zős diákjainak továbbtanulási 
eredménye. A 2020/2021-es tan-
évben 26 tanuló fejezi be általá-
nos iskolai tanulmányait a Csá-
szártöltési Bánáti Miklós Német 
Nemzetiségi Általános Iskolá-
ban. Mindenki – szándékának 
megfelelően - felvételizett kö-
zépfokú oktatási intézménybe, 
ahonnan a napokban érkeztek 
meg a felvételi értesítők.
A 26 tanuló ősztől 11 iskolában 
kezdheti meg a középiskolás 
életet.
A legtöbben bajai diákok lesz-

nek, akik közül gimnáziumba 
7, technikumba 3, szakközépis-
kolába 6 tanuló nyert felvételt. 
Kalocsán 5 diákunk szeretné 
eltölteni középiskolás éveit. 
Gimnáziumba 2, technikumba 
3 tanuló fog járni. Kiskőrösön 3, 
Kiskunhalason 1 tanuló folytat-
ja tanulmányait. Egy diákunk a 
Kecskeméti Református Gimná-
ziumban szeretne majd érettsé-
gizni. Kívánjuk, hogy mindenki 
találja meg számítását a válasz-
tott iskolában és öregbítse a Bá-
náti hírnevét!

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

A 8. osztályos tanulók ün-
nepélyes ballagását 2021. jú-
nius 19-én, szombaton 10.00 
órakor tartjuk a Teleházban. 
Az előző évhez hasonlóan, a 
hatályos járványügyi szabá-

lyoknak megfelelően, a végzős  
évfolyam vesz csak részt az ün-
nepségen. A vendégek száma 
is a legközelebbi hozzátarto-
zókra korlátozódik.

A 2020/2021. tanév rendjéről 
szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI 
rendelet szerint az általános is-
kola első évfolyamára a tanköte-
les tanulókat 2021. április 15–16-
án kellett beíratni. A járványügyi 
helyzetre való tekintettel min-

denkinek postán keresztül el-
juttattuk a beiratkozáshoz szük-
séges nyomtatványokat illetve 
online is be lehetett iratkozni. A 
2021/2022-es tanévre 24 gyerme-
ket írattak be szüleik. Szeretettel 
várjuk kis elsőseinket!

Kedves Középiskolások! Az 
érettségi egyik fontos feltétele 
az ötven óra közösségi szolgálat 
teljesítése, amire már 9. osztá-
lyosként is gondolni kell. Egy-
kori iskolátok lehetőséget kínál 

számotokra közösségi szolgálat 
teljesítésére, amennyiben részt 
vállaltok az iskola szépítésében. 
Ha ehhez kedved, időd van, ke-
ress minket! Várjuk a középis-
kolások jelentkezését!

Végre itt a jó idő, megkezdőd-
tek a tavaszi vetések, palántá-
zások.
A „Falatkák” Óvodai Ala-
pítvány a „Kis kezek a Föl-
dért” című pályázati forrásá-
ból tavalyi évben elkészült a 
magaságyás, háttérkerítéssel. 
Mindhárom csoport kapott 
saját kiskertet. A Sünik (kis-
csoport) a virágok, a Macik 
(középső-nagy csoport) a fű-
szer- és gyógynövények, a 
Katicák (nagycsoport) pedig 
a zöldségfélék témájában mé-
lyedhetnek el.
A gyerekek lelkesen vetették 
bele magukat a földegyengetés-
be, hiszen ez csudajó játék volt. 
A kis kezekhez méretezett la-
pátok, gereblyék szintén felkel-
tették az érdeklődést. Közösen 
megterveztük melyik magot 
hova vetjük, melyik palántát 

hova ültetjük. Gyorsan bené-
pesültek az ágyások. A kelle-
mes időben egy szép délelőtti 
program volt, ahol rengeteget 
tanultak a gyerekek. Játékosan, 
a picik szintjén megkezdődött 
a környezettudatos felnőtté ne-
velés. Megismerik sok növény 
nevét, felhasználási területét, a 
zöldségféléknek majd az ízét is. 
Nem utolsó sorban udvarunk 
színfoltjai lettek az üde, színes 
ágyások.
Ezzel természetesen nincs vége 
a történetnek. Folyamatosan 
figyeljük, locsolgatjuk, gondoz-
zuk a növénykéinket. Minden 
nap valami újat fedezhetünk 
fel, hiszen „a jó gazda szeme 
neveli a vetést”.

Herner Melinda
„Falatkák”

Óvodai Alapítvány
elnöke
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Facsemete a 2020-ban 
született babáknak

Eplényi kirándulás

Nyertes pályázat

Továbbtanulási körkép

Ballagás a Bánátiban

Iskolai hírek

Beiratkozás

Felhívás

Kertészkedés az oviban

Zsibong az iskola

Ebben az évben április 30-án, 
immáron 7. alkalommal ün-
nepeltük a Trachttag-ot, a ma-
gyarországi németek népvisele-
tének napját.
Mivel idén csak az alsó tago-
zatos diákok vettek részt ezen 
a napon jelenléti oktatásban az 
iskolánkban, így velük közvet-
lenül ünnepelhettük meg ezt a 
napot. Egy császártöltési varró-
nő segítségével készültek el a 
kékfestő kitűzők, amit a lányok 
a fehér népviseleti blúzukra 

tűzhettek ki, a fiúk pedig kala-
pot viseltek. A felsős tanulókkal 
az online oktatás alatt beszél-
tünk a Trachttag-ról, annak ha-
gyományáról, a magyarországi 
németség népviseletéről. Ezen 
a napon a jelenléti oktatásban 
részt vevő kollégák is a német 
népviselet egy-egy darabját öl-
tötték magukra.

Schuszterné Bárth Éva
Császártöltési Német

Nemzetiségi Önkormányzat
elnök-helyettese

Immár 7 éve, hogy az óvodával 
csatlakoztunk mi is a Zentrum 
kezdeményezéséhez. Felnőttek 
és gyerekek egyaránt felvet-
ték német népviseletünk egy-
egy darabját. Beszélgettünk a 
nemzetiségi szokásokról. Fel-
elevenítettük az eddig tanult 
nemzetiségi dalokat, táncokat. 
Készítettünk különböző játéko-

kat (nemzetiségi ruhadarabokat 
ábrázoló kirakó, Dobble kár-
tyajáték), melyekkel örömmel 
játszottak a gyerekek. A nap 
eseményeit fotókkal örökítettük 
meg.

Györgyéné Geiger Angéla
Császártöltési Német

Nemzetiségi Önkormányzat
képviselője

A kormány határozatának meg-
felelően április 19. napjától újra 
jelenléti oktatás indult el az alsó 
tagozat számára. A felsősök 
digitális munkarendje folytató-
dott, ők május 10. naptól jöttek 
iskolába. Voltak olyan szülők, 
akik a fertőzéstől tartva, otthon 
tartották gyermeküket, amit az 
intézmény igazgatója engedé-
lyezhetett.
A távolmaradók egyénileg ké-
szülhettek otthon, ehhez felada-
tokat kaptak tanáraiktól és eb-

ben az esetben a hiányzásukat 
igazoltnak tekintették. Az órák-
ra online módon is bejelentkez-
hettek a diákok és így együtt 
tanulhattak osztálytársaikkal.
Május 10-én a felső tagozatosok 
megjelenésével ismét élet zeng-
te be az iskolát. Reméljük, hogy 
a tanév hátralévő részében sike-
resen zárhatjuk a tanévet. 
Jó egészséget mindenkinek!

Andocsné Lei Mónika
igazgató

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Trachttag
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A Felvidéki kitelepítési emlék-
műnél koszorúzott:
Császártöltés Község Önkor-
mányzata nevében Takácsné 
Stalter Judit polgármester, a Ha-
jósi-Császártöltési Felvidékiek 

Kulturális Egyesülete nevében 
Andocsné Lei Mónika iskola-
igazgató, a Császártöltési Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat nevében Manhalterené 
Szeitz Orsolya elnök.

Az adománynak köszönhetően 
a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói minden császártöltési ház-
tartásba juttattak almát. 
Köszönjük a Garden Juice Kft-
nek az almát, valamint a szerve-
zésben, szállításban, kiosztásban 

segítők munkáját! Közremű-
ködők: Magyar Vöröskereszt 
Kiskőrösi Szervezete, Hómann 
István és családja, Császártöltés 
Község Önkormányzata és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
Endler Zsolt, Ginder Károly.

A Vigula család felajánlásából 
120 darab juharfát ültettek el az 
Önkormányzat és a Polgármes-
teri Hivatal dolgozói, az óvónők 
és a Császártöltési Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai a hor-
gásztavak mentén. Köszönet 
mindenki munkájáért!

A Polgármesteri Hivatal dol-
gozói valamint a Községi 
Könyvtár dolgozója a kedvelt 
kirándulóhelyeket járták vé-
gig és összegyűjtötték az el-

dobált szemetet. Köszönjük  
a munkájukat és egyben kérünk 
mindenkit, hogy vigyázzon és 
óvja környezetét, ne dobálja el 
a szemetet.

2021. június 12-én megrendez-
zük a Sváb Ételek Fesztivál-
ját, ahol nem csak a jellegzetes 
sváb ételekkel mutatkoznak be 
a résztvevő települések, hanem 
bemutathatják hagyományai-
kat, kulturális életüket, kiad-
ványaikat. A rendezvényen 
lehetőség lesz az ételek kós-
tolására. A fesztivált a fellépő 
hagyományőrző együttesek szí-
nesítik.
Szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket! 

A Császártöltési Német Nem-
zetiségi Önkormányzat az idei 
évben is állított májusfát. Sajnos 
a hagyományos méltó ünneplés 
a járvány miatt elmaradt. Szűk 
keretek között került sor a má-
jusfa felállítására. Bizakodva 
várjuk a júniust, hogy a kitánco-
lásán, amit a Sváb Ételek Feszti-
váljával kötünk össze,  már ott 
lehessenek az érdeklődők!

Manhalterné
Szeitz Orsolya

elnök

A tavasz a virágok illatán kívül, 
az Otthon megnyitásának szelét 
is magával hozta. Március elejé-
től kezdve egyre többet került 
szóba, mikor is lehet hazamen-
ni, vagy mikor jöhetnek a láto-
gatók. Mindannyian bíztunk 
abban, hogy legkésőbb május 
hónap fogja meghozni ennek 
idejét. Ám addig megpróbáltuk 
mindenkiben tartani a lelket, s 
örömteli perceket szerezni. 
Boldog pillanataink közé tarto-
zott a márciusi nőnapi köszön-
tés, ahol Józsi bácsi bizonyult 
férfinak a vidéken, a maga 90. 
életévével. Sorra járta a szobá-
kat, vitte a 26 női ellátottnak és 
a 13 munkatársnak a virágokat. 
Lakóink hatalmas örömmel fo-
gadták, nem gondolták, hogy 
megemlékeznek róluk Nőna-
pon. Március második hetétől 
Húsvétra készülődtünk: tojás-
fát állítottunk, linzerkarikákat 
sütöttünk, majd jól átmozgatva 
az izmokat, tojáskeresésre ad-
tuk a fejünket. Mindenki talált 
magának egy-két finom falatot, 
és az sem maradt csoki nélkül, 
aki nem tudott hajolni: egymás-
nak gyűjtötték az édességeket. 
Az ünnepkörhöz tartozó mise 
sem maradhatott el, ennek meg-
valósulási módja online térben 
történhetett. Húsvéti locsolóink 
versekkel és az alkalom illatát 
megidéző kölnivel örvendeztet-
tek meg minket.
Elérkezett április vége. 7 hó-
napnyi hosszú bezártság után 
az országos tisztifőorvos azon-
nali hatállyal visszavonta a 
szakosított szociális intézmé-
nyekben, többek között intéz-
ményünkben is a látogatási- és 
intézményelhagyási tilalmat. A 
bejelentéskor elhangzott, hogy 
csak a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők élhetnek ottho-
nunk látogatásának lehetőségé-
vel. A 18 év alattiak olyan sze-
méllyel léphetnek be hozzánk, 
akik rendelkeznek kártyával. 
Az országos tisztifőorvos meg-
határozta azt, aki nem rendel-
kezik védettségi igazolvánnyal, 
és 72 óránál hosszabb időre el-

hagyja az otthont, csak negatív 
antigén gyorsteszt elvégzését 
követően térhet vissza. Intéz-
ményünk minden ellátottja ren-
delkezik oltással, ezzel egyide-
jűleg védettségi igazolvánnyal. 
Az elmúlt 9 hónap nehéz idő-
szak volt az ellátottak, a hoz-
zátartozók, és munkatársaim 
számára. A vírushelyzetben ki-
alakult szabályok gondos, és fe-
gyelmezett betartásával a lehető 
legalacsonyabb arányban volt 
kimutatható otthonunkban a ví-
rus jelenléte. Érintett lakóink ezt 
az időszakot súlyosabb tünetek 
nélkül átvészelték. Mindehhez 
szükség volt a hozzátartozók 
készséges együttműködésére, 

a lakók beleegyezésére a meg-
felelő szintű gondozáshoz, de 
legfőképpen az egész kollektíva 
legmagasabb szintű tudására. 
Nyitásunk örömére egy rög-
tönzött csirkepörkölt főzésbe 
kezdtünk. A Nap melegsége, a 
pörkölt illata, és a tilalom vége 
együttesen hozott mindannyi-
unk számára boldogságot. Az 
asszonyok délelőtt megpucol-
ták a hagymát és a fokhagymát, 
délutánra pedig Varga Kál-
mánt hívtuk segítségül a nagy 
adag étel elkészítéséhez. Míg 
főtt a hús, a már jól begyako-
rolt „Jerusalema” táncot ismét 
eljártuk mi, mindannyian: Pol-
gármester asszony, hozzátarto-
zó, ellátott, és a kollektíva nagy 
része. A nap végén közösen 
ültünk le elfogyasztani a finom 
vacsorát, amely kulináris élve-
zeteinknek kedvezett.
A járványhelyzet alatt nyúj-

tott kiemelkedő munkájukért 
szeretnék köszönetet mondani 
minden munkatársamnak: a 
takarítónőknek, akik folyama-
tosan fertőtlenítenek és odafi-
gyelnek a higiéniai szabályok 
szigorú betartására és betar-
tatására. A mosónőnek, aki az 
ellátottak ruháinak és textíliá-
inak gondos tisztításáért felel, 
a konyhai kisegítőnek, aki az 
étkezés lebonyolításában vál-
lal nagy szerepet és karbantar-
tónknak, akire minden problé-
ma esetén számíthattak lakóink. 
Hálával tartozom a nővérek 
(ápolók, gondozók) felé, akik 
készek voltak alkalmazkodni a 
járványhelyzet minden mozza-

natához, akik nem féltek vállal-
ni az oltások lebonyolítását, a 
tesztelések elvégzését, s emel-
lett biztosítani a magas szintű 
ápolást és gondozást.
Intézményünkben továbbra is 
folyamatosan fertőtlenítünk, 
visszaérkezéskor mérjük lakó-
ink testhőmérsékletét, s foko-
zottan megfigyeljük ellátottjain-
kat, vírusra utaló tünetek esetén 
tesztelést végzünk. Mindezek 
tükrében kérem a látogatókat 
a higiéniai szabályok további 
szigorú betartására, a védettsé-
get igazoló kártya mindenkori 
bemutatására (ezzel egyidejű-
leg szükséges fényképes igazol-
vány felmutatására), az orrot és 
szájat eltakaró maszk használa-
tára. Így tudhatjuk időseinket 
a legnagyobb biztonságban a 
jövőben is.

Doszpod Kitti
Intézményvezető

Testvértelepülésünk, Deggen-
hausertal Önkormányzatának 
nagyobb összegű felajánlásával 
és egy elnyert pályázat segítsé-
gével, minden vonuló bajtár-
sunk teljes, a mai igényeknek 
és előírásoknak megfelelő vé-
dőruhát kapott. Ez magában 
foglalja a sisakot, sisaklámpát, 
kámzsát, kabátot, nadrágot, 
védőcsizmát és védőkesztyűt.  

A teljes védőfelszerelés ára igen 
borsos, ezért köszönjük szépen 
a német tűzoltó barátainknak és 
Deggenhausertal Önkormány-
zatának a nagylelkű és önzetlen 
támogatást, nélkülük ez nem 
valósulhatott volna meg! 

Oláh József
Császártöltési Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnöke

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Megemlékezés a felvidéki 
magyarok kitelepítéséről

Alma
a császártöltésieknek!

Faültetés
a horgásztavaknál

Szemétszedés a határban

Sváb Ételek 
Fesztiválja

Áll a császártöltési 
májusfa!

Vége a tilalomnak!

Védőruhák
a tűzoltóinknak



2021. május

11

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

2021. májusANYAKÖNYVI HÍREK, SPORT

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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KÉPES HÍREK

TrachtTag az óvodában és az iskolábanNapelem az uszodára
Az iskola tornatermének tete-
jére felszerelték a napelemeket, 
amelyek az uszoda gazdaságos 
üzemeltetését oldják meg. Kö-
szönet a NAP-LM Kft. munka-
társainak, Lakner Zoltánnak és 
Molnár Csabának.

A megvalósulást a Miniszterel-
nökség Nemzetiségi Főosztálya  
12.500.000 forinttal támogatta.
Köszönjük a támogatást!

Andocsné Lei Mónika 
igazgató

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: 
Szeitz Léna - született: Baja, 
2021. február 07., anyja szül. 
neve: Metzinger Barbara
Márin Mira Zsófia - született: 
Baja, 2021. március 25., anyja 
szül. neve: Heibl Anita
Jászfi Auróra - született:
Pécs, 2021. március 21., anyja 
szül. neve: Jakab Éva
Házasságot kötöttek:
Nemes Éva Krisztina és Istella 
Attila, házasságkötés időpont-
ja: 2021. március 13.
Schindler Adrienn és Keller 
Márk, házasságkötés időpontja: 
2021. április 24.

Horváth Anita és Haszilló Ist-
ván, házasságkötés időpontja: 
2021. május 7.
Mékli Klaudia és Kiss János, 
házasságkötés időpontja: 2021. 
május 8.
Ámann Tünde és Sándor Géza 
Norbert, házasságkötés idő-
pontja: 2021. május 15.

Jászfi Auróra

Ámann Tünde és
Sándor Géza Norbert

Horváth Anita és Haszilló István

Schindler Adrienn és Keller Márk

Mékli Klaudia és Kiss János
Nemes Éva Krisztina és

Istella Attila

Márin Mira Zsófia

Szeitz Léna
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Szeretettel várunk minden
érdeklődőt az

I. Sváb Ételek Fesztiváljára
2021. június 12-én!

Részletes program hamarosan!

2021

Császártöltés

Sv

áb
 Ételek Fesztiválja  


