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Császártöltés község közéleti lapja

Szeretettel köszöntjük az első osztályos tanulókat!

A Császártöltési Pincesorokért Egyesület szeretettel várja az 
érdeklődőket 2021. október 2-án 14.00 órától „Szüreti koccintás” 

programjára, a Főkáptalan pincesorra.

Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja 
Császártöltés nyugdíjas korú lakosságát 2021. november 14-én, vasárnap, 

14.00 órára a Sportcsarnokban megrendezésre kerülő
Nyugdíjasok köszöntőjére.
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Tisztelt
Császártöltésiek!

Szüreti felvonulás 2021.

KÉPES HÍRADÁS
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Mit lehet ott csinálni? – tesszük 
fel a kérdést, ha valahová elme-
gyünk, hogy kikapcsolódjunk, 
kiránduljunk. Bizonyára így 
van a Töltésre érkezőkkel is, 
felteszik a kérdést: Mit lehet ott 
csinálni? 
Azt mondtam hét évvel ezelőtt, 
amikor polgármesternek vá-
lasztottak, hogy erre kell vá-
laszt kapnom. A falu adottsá-
gai megvannak lehetőségeket 
teremteni, hogy az ideérkező 
vendégek jól érezzék magukat 
nálunk. Programok kellenek, 
méghozzá érdekesek, különle-
gesek és média kell, ami hírül is 
viszi. Számomra, ha egy újság-
író keres, semmi sem lehet fon-
tosabb, ha éjjel hív, éjjel megyek 
– ez szentírás, mert a sajtó ha-
talom és nekik Császártöltés jó 
hírét kell vinniük. Nagy munka 
volt ez az elmúlt hét évben, de 
eljutottunk addig, hogy nem 
egyszer az országos médiában 
is szerepeltünk. 
A császártöltési pincéknek ér-
téke lett, a szálláshelyek rend-
szerint telve vannak. Jönnek 
mindenhonnan hozzánk: Deb-
recentől Szombathelyig. Azon-
ban nem lehet hátradőlni és azt 
mondani elvégeztük a munkát, 
élvezzük a gyümölcsét. Örökké 
tartó feladat, hogy idecsábít-
suk a vendégeket. A tüzet nem 
szabad hagyni, hogy elaludjon. 
Annak mindig égnie kell, ha 
boldogulni akarunk. Jöjjenek 
a turisták, vegyék igénybe a 
szolgáltatásainkat és boldo-
guljanak az erre épült vállal-
kozások.  Sok munkával jár a 
szervezés, a hírvivés, ráadásul 
úgy, hogy erre kevés pénz jut, 
de meg lehet találni a módját. 
Én az elmúlt hét évben megta-
láltam és nagyon örülök annak, 
hogy feléledtek a mi különle-
ges pincesoraink, szépülnek a 

pincék és értéke lett a pincék-
nek. Örülök, hogy létrejött a 
Császártöltési Pincesorokért 
Egyesület. Örülök, hogy a csá-
szártöltési civil szervezetek, a 
Polgárőrség, a Csengőszó Ala-
pítvány, a Császártöltés Fejlő-
déséért Alapítvány, a Falatkák 
Óvodai Alapítvány és az Agape 
Team Missziós Csoport Alapít-
vány egy emberként áll oda 
a rendezvényeinkhez és teszi 
munkájával színvonalasabbá a 
programokat. Örülök annak a 
sok lelkes töltésinek, akik első 
szóra jönnek és segítenek min-
denben, hogy rendezvényeink 
sikeresek legyenek.  Mindezt 
kevés pénzből, a felsorolt sok 
segítséggel értük el. 
Nem állhatunk meg, ha azt 
akarjuk Császártöltésre ezután 
is jöjjenek a vendégek. Tovább-
ra is keményen kell dolgoz-
nunk. Ne vesszen kárba a sok 
befektetés, ne süllyedjen vissza 
a falu a szürkeségbe. Minden 
adottságunk és lehetőségünk 
megvan, mert vonzó hely Csá-
szártöltés. Ki kell használnunk, 
mert a boldogulásunk forrása.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei közgyűlés elnöke és 

Takácsné Stalter Judit a Sváb 
Értéktárház avatásán

Takácsné Stalter Judit polgármester, Ritter Imre, a 
Magyarországi Németek parlamenti képviselője és Gallai Gergely 
kabinetvezető, Somogyiné Bergmann Mária könyvbemutatóján.

Főtisztelendő Nagyidai Zsolt 
megszenteli a Bajai utcai 

keresztet

Takácsné Stalter Judit polgármester megköszöni Herner 
Melindának a Sváb Értéktárház helyreállításában nyújtott 
munkáját, többek között a kapu feletti leányfej elkészítését.

www.csaszartoltesiek.hu
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Isten közelsége

„Nemzetiségünkért”
díj átadása

Veszélyes hulladékok 
begyűjtése

EGYHÁZI HÍREK

A kis ministráns szavai örök-
érvényűek. Felnőttek csúfolták 
hitéért, s azt kérték tőle, hogy 
mutassa meg nekik Jézust. Ő 
így válaszolt: Itt van a zsebem-
ben. Azok kinevették, s kérték, 
hogy vegye elő a zsebéből. Mire 
ő ezt válaszolta: Olyan nagy, 
hogy lehetetlenség, s olyan ki-
csi, hogy megfogni lehetetlen. 
S Igaza volt, legalábbis nekünk, 
hívők számára. 

Egy héten keresztül Európa és 
a világ szívévé vált Budapest, 
ahol a hívők élő tanúságot 
tettek Jézus Krisztus mellett, 
megvallották jelenlétét az Ol-
táriszentségben, s a keresők is 
sok alkalmat találtak arra, hogy 
feleletet kapjanak kérdéseikre, 
megértvén azt, miszerint a hit 
az nem csak tudás, hanem biza-
lom a nagy Isten felé. Megannyi 
gondolat, melyeket ezúttal is 
a szentlélek ihletett, tanúság-
tétel és különböző programok 

segítették a résztvevőket, hogy 
hitüket elmélyítsék, életük pá-
lyáján futva elgondolkozzanak 
az útról, hogy az hová vezet. Az 
út végén Jézus vár bennünket, 
hogy megmondja a végered-
ményt. Jézus, aki Betlehemben 
született, Isten Fia, ki emberré 
lett, aki elszenvedte a kínhalált, 
aki mindvégig velünk marad az 
Oltáriszentségben. Önmagában 
is megrázó élmény az, hogy e 

nagy Szentség előtt térdelve, 
részesei leszünk annak az él-
ménynek: Jézus ma is él. 
Az Eucharisztia szó alatt értjük 
az Utolsó vacsorát, a szentmi-
sét, s az Oltáriszentséget is. Az 
52. Eucharisztikus Nemzetközi 
Kongresszus fénypontja lesz a 
záró szentmise a pápa jelenlété-
ben. Ez a fénypont persze maga 
a szentmise, Krisztus szentségi 
jelenléte az áldozatbemutatás és 
lakoma jellegét kidomborítva, 
de maga a Szentatya személye 

is meghatározó erővel bír, hi-
szen Péter apostol utóda, akire 
Isten rábízta egész hívő népét. 
Ahol a pápa jelen van, ott jelen 
van az egész Egyház is. Ezért 
nagy ünnep ez, mely nem nél-
külözi mindazt, amit az ember 
felajánlhat ebben az áldozatban, 
sem azt, amit Isten Jézus Krisz-
tus Testében és Vérében nekünk 
ajándékozik. Saját magát. 
Életem nagy élménye az Ol-

táriszentség tisztelete, imáda-
ta. Erre neveltek bennünket 
a plébánosom, s a tisztelendő 
nővérek, akkoriban, mint mi-
nistránsokat. Voltunk olykor 
negyvenen is Magyarkanizsán. 
Ma már szinte elképzelhetet-
len. A felszálló tömjén füstje, 
a szentségi énekek, a plébános 
férfiasan hitet árasztó ájtatos 
hangja, ahogy térden állva 
imádkozta: Áldott legyen az Úr 
Isten! Áldott legyen az Ő szent 
Neve!...

Számomra a legfontosabb, amit 
tanúságtételként elmondhatok 
a szentmisével kapcsolatban, az 
nem más, mint egy csodálatos 
felismerés. Nem megértés, csak 
megérzés. Mert felfoghatatlan. 
Ez pedig: Amikor a szentmi-
sén vagyunk, akkor Krisztus 
áldozatába kapcsolódunk bele. 
Krisztus egyszer s mindenkorra 
meghalt a kereszten. Ahol Isten, 
ott nincs idő. Mi az eucharisz-

tikus lakomán ennek leszünk 
részesei. Leomlanak a tér és idő 
falai, s egyszerre leszünk térben 
és időben az Utolsó vacsora 
termében és a keresztfa tövé-
ben. Ez a mi hitünk titka. Ezért 
hirdetjük és valljuk halálát és 
feltámadását, amíg el nem jön. 
Boldogok, akik már eljövetelét 
megelőzve találkoznak Vele a 
nagy Szentségben.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

A Császártöltési Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 2015-
ben határozta el, hogy minden 
évben egy arra méltó császár-
töltési lakosnak adományozza 
a „Nemzetiségünkért” díjat, aki 
az évek során aktívan segítette 
az önkormányzat munkáját, 
részt vett a hagyományok ápo-

lásában és a kultúránk megőr-
zésében, továbbvitelében. 2021-
ben Schindler Péterné kapta a 
kitüntető díjat, melynek átadá-
sára a Szüreti felvonuláson ke-
rült sor. Gratulálunk a díjazott-
nak!

Manhalterné Szeitz Orsolya
elnök

Császártöltés Község Önkor-
mányzata 2021. évben is vállalja 
a veszélyes hulladékok össze-
gyűjtésének megszervezését és 
elszállíttatását.
Veszélyes hulladéknak minő-
sülnek: elemek, akkumuláto-
rok, festékek, lakkok, ragasz-
tók, oldószerek, savak, lúgok, 
növényvédő szerek, veszélyes 
anyagokkal szennyezett csoma-
golási hulladékok és minden 
egyéb veszélyes hulladéknak 
minősülő anyagok, háztartási-, 
információs-, távközlési-, szó-

rakoztató elektronikai hulladé-
kok, gumiabroncsok.
A veszélyes hulladékokat egyé-
nileg kell beszállítani 2021. nov-
ember 22-25. között 700 – 1500 
óráig, valamint november 26-án 
700 – 1200 óráig az önkormány-
zat karbantartó műhelyének 
udvarába (Kossuth L. u. 164.).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a megadott telephelyre a 
fentiekben felsorolt veszélyes 
hulladékokon kívül egyéb hul-
ladék elhelyezésére nincs lehe-
tőség.

Anyakönyvi 
hírek

Újszülöttek:
Gróf András - született: Pécs, 
2021. június 28.,  anyja szül. 
neve: Schindler Ingrid
Boldizsár Nátán - született: Kis-
kunhalas, 2021. július 16.,  anyja 
szül. neve: Bárány Szabina
Komáromi Áron - született: Ka-
locsa, 2021. augusztus 4.,  anyja 
szül. neve: Bolvári Noémi
Palcsik Kristóf - született: Kalo-
csa, 2021. augusztus 20.,  anyja 
szül. neve: Jeges Kinga
Mátyus-Lajtos Lora - született: 
2021. július 9.,  anyja szül. neve: 
Lajtos Szandra

Házasságot kötöttek:
Lovász Csilla és Tóth Péter Ká-
roly, házasságkötés időpontja: 
2021. július 3.
Óvári Hédi és Sánta Zsolt, há-
zasságkötés időpontja: 2021. 
július 31.
Varga Erika és Nebl János, há-
zasságkötés időpontja: 2021. au-
gusztus 19.
Fődi Anikó és Izsák Viktor, 
házasságkötés időpontja: 2021. 
szeptember 4.

Komáromi Áron

Boldizsár Nátán

Mátyus-Lajtos Lora

Fődi Anikó és Izsák Viktor

Lovász Csilla és Tóth Péter Károly

Óvári Hédi és Sánta Zsolt

Varga Erika és Nebl János

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
: 06-79/325-000

Hívható indokolt esetben hétköznap 
munkanapokon 16.00 órától másnap reggel

8.00 óráig, valamint hétvégén és munkaszüneti 
napokon napi 24 órában.
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Több mint tíz év kihagyása 
után, immár egy éve, hogy újra 
üzemel a Császártöltési Bánáti 
Miklós Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola tanuszodája. A 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programnak és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil 
Társadalmi Kapcsolatokért fe-
lelős államtitkársága által nyúj-
tott támogatásnak köszönhető-
en újra az iskolásokat szolgálja 
a kor követelményeinek min-
denben megfelelő tanmedence. 
A kívül, belül teljesen felújított 
tanuszoda a helyi és a szomszé-
dos települések gyermekei szá-

mára is lehetőséget biztosít az 
úszás alapjainak elsajátítására.
Június második felében úszás-
oktatás zajlott a Császártöltési 
Bánáti Miklós Német Nemze-
tiségi Általános Iskola tanme-
dencéjében. Angeli Laura és Fü-
leki Antal tartott 3 csoportnak 
foglalkozást. Közel 30 gyermek 
vett részt a tanfolyamon nagy 
lelkesedéssel. Kezdő, haladó és 
vízhez szoktató csoportban dol-
goztak és a merülést, lebegést, 
siklást, majd a gyorsúszás tech-
nikáját próbálták a gyerekek el-
sajátítani.

Füleki Antal
pedagógus

2021. augusztus 8-án közel 50 
diákkal indultunk útnak Zán-
kára, hogy hat, kalandokkal teli 
napot töltsünk el az Erzsébet-
táborban.
Megérkezésünk után a gyere-
kek és a pedagógusok is kar-
szalagot kaptak, majd birtokba 
vettük a felújított épületekben 
a 6-8 ágyas szobákat. Az ingye-
nes táborban a napi öt étkezés 
mellett tartalmas programokon 
vehettek részt a diákok. Első 
nap mindenki ajándékcsoma-
got kapott, melyben póló, sap-
ka és kulacs lapult. A nyitó és 
záró rendezvényen ebben a 
szettben kellett megjelennünk, 
mely minden altábornak más 
színű volt, a császártöltésiek 
vaníliaszínű pólóban és sapká-
ban virítottak. Csodás látvány 
és élmény volt, amikor a kü-
lönböző színű altáborok csa-
takilátásukat skandálva meg-
jelentek a nyitó ceremónián, 
majd a 3000 táborozó közösen 
elénekelte a Himnuszt. A tábor-
vezető TESÓk irányításával jó 
hangulatú diszkó következett, 
ahol barátságok is szövődtek. 
A következő napokban sen-
ki sem unatkozott. A balatoni 
fürdőzés mellett hajókáztunk, 
voltunk kalandparkban, bele-

pillanthattunk a cirkusz és a 
színjátszás világába, voltunk 
éjszakai bátorságpróbán, első-
segélynyújtó tanfolyamon, és 
informatikai újdonságokkal 
ismerkedtünk meg. A sportra 
is nagy hangsúlyt fektettek a 
tábor szervezői: a zenés reggeli 
torna felrázta a fáradt társasá-
got, a Diákolimpián különböző 
sportágakat próbálhattunk ki, 
a vízi vetélkedőn is lelkesen 
szerepeltünk, de az izgalmas 
focimeccsek sem maradhattak 
el. Pingpongban, dekázásban, 
fekvőtámaszban és sorverse-
nyekben több díjat nyertek di-
ákjaink.  Zenei élményben is 
volt részük a gyermekeknek, 
ugyanis a tinik nagy kedvence, 
a NEMAZALÁNY adott kon-
certet a zánkai táborban; a KÁ-
VÉSZÜNET tolmácsolásában 
pedig megzenésített verseket 
hallgathattunk meg. Az utolsó 
napokban a tábortűz kellemes 
hangulata és a záró rendezvény 
utáni tánc és tűzijáték a tábor 
végét jelezte a gyerekeknek. A 
pakolás, búcsúzkodás után ha-
zafelé még megtekintettük az 
ozorai várat. 
Zánka! Jövőre újra jövünk!

Dóráné Heibl Anikó
pedagógus

Szeptember 1-én újra benépe-
sültek az óvoda csoportszobái, 
ahol három csoportba fogadjuk 
a gyerekeket az alábbiak szerint:
Katica/kiscsoport: 
óvó nénik: Arnold Judit, Vikker 
Viktória
dadus néni: Stenczel Barbara
pedagógiai asszisztens. 
Györgyéné Geiger Angéla
Süni/középső csoport: 
óvó nénik: Bergmann Jánosné 
(Éva), Bujdosóné Csontos Erika
dadus néni: Vadasné Szombati 
Helga
Maci/nagycsoport: 

óvó nénik. Herner Melinda, 
Weitzné Koszó Renáta
dadus néni: Angeliné Frick Ani-
ta.
A német nemzetiségi kiegészí-
tő támogatásnak köszönhetően 
minden teremben új laminált 
padló, frissen festett falak fo-
gadták a gyerekeket. Az óvó né-
nik kedves, vidám dekorációk-
kal tették barátságossá a kicsik 
környezetét. A fejlesztő szobába 
méretre készített tároló szekré-
nyek kerültek. 

Vikker Viktória
óvodavezető

A kiscsoportba folyamatosan 
érkeznek a picik. 4 kisgyermek 
mellé, akik már az előző évben 
is jártak, 14 új gyermeket fo-
gadunk be. A fokozatosságot 
szem előtt tartva, minden nap 
több időt töltenek a kicsik az in-
tézményben. Rengeteg benyo-
más, inger éri őket, nem győzik 
felfedezni a sok újdonságot: 
sok izgalmas játék, kis szék, kis 
asztal, pici mosdó, nagy udvar, 
sok gyerek…. Egészségesen 
elfáradnak néhány óra alatt. 
Szépen türelmesen, mindenki-
nek a saját, egyéni tempójában 
tesszük lehetővé, hogy egyre 

több időt tölthessenek örömmel 
az óvodában. Néhány hét alatt 
általában beszoknak a gyerekek 
és a szülők nyugodtan dolgoz-
hatnak, tudva, hogy a „szemük 
fénye” jó helyen van, jól érzi 
magát. A személyi és tárgyi 
feltételeink is adottak, sőt ki-
emelkedőek a megfelelő háttér 
biztosításához. Köszönet érte 
Császártöltés Község Önkor-
mányzatának és a Császártöl-
tési Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak!

Vikker Viktória
óvodavezető

Tanévnyitót tartott a Császártöl-
tési Bánáti Miklós Német Nem-
zetiségi Általános Iskola szept-
ember 1-én reggel. Az iskola 
udvarán ünneplőben várta a 
becsengetést 175 diák. Újra élet 
zengte be az iskolát!
A népes első osztályt osztály-
főnökük, volt óvó nénijük és a 
végzősök vezették be az iskola 
udvarára. Hátukon iskolatás-
kával lépkedtek el diáktársaik, 
szüleik előtt. A Himnusz hangja-
it követően Andocsné Lei Móni-
ka köszöntötte a meghívott ven-
dégeket, az elsősöket, a szülőket, 
kollégáit és minden diákot.
Beszédében az elmúlt tanévet 
emlegette, amikor digitális és je-
lenléti oktatás váltotta egymást. 
Felidézte a nyár eseményeit, a 
bizonyítványok átvételét, a vég-
zősök búcsúztatását. Kiemel-
te, hogy ez a nyári szünet már 
sok programot kínált. Az uszo-
da életre kelt, két turnusban 
úszásoktatásnak adott helyett 
és a nyár folyamán szabadidős 
fürdésre is volt lehetőség. Az 
iskolai német nemzetiségi tá-
bor, az iskolai Erzsébet tábor 
az alsós diákokat hívta, a zán-
kai Erzsébet Tábor a felsősök 
számára kínált kalandokat. Az 
önkormányzat „Varázshegy” 
tábora is kellemes kikapcsoló-
dás volt. A nyár zárásaként a 
magyarhertelendi német nem-
zetiségi táborban táborozott 40 
felsős tanuló.
Kiemelte, hogy ismét kezdődik 
egy újabb tanév, ahol együtt kell 
élnünk a vírussal, ami már har-
madik tanéve átszabja minden-
napjainkat és fokozott figyelmet 
vár el mindenkitől. A tanulók 
átoltottsága sajnos csekély, ezért 
is fontos, hogy figyeljünk egy-
másra, hogy ez a tanév normális 

módon fejeződhessen be. Kö-
szöntötte az új bánátis diákokat 
és osztályfőnöküket, Barabás 
Józsefné Andrea tanító nénit. A 
nyolcadikosok ajándékkal ked-
veskedtek a kicsiknek. Kedves 
pillanat volt Lakner Luca és 
Ledniczky Kincső első osztályos 
tanulók szavalata. Az igazgató 
asszony az életen át tartó tanu-
lásra buzdította a kicsiket. Biz-
tosította őket, hogy a tanító néni 
segítségével könnyedén tanul-
ják meg a betűket, játékosan fe-
dezhetik fel a számokat és meg-
annyi örömteli percet fognak 
átélni itt a Bánáti iskolában. Az 
egész tanévhez kitartást, szor-
galmat, türelmet, egészséget, és 
megannyi örömteli pillanatot 
kívánt.
A nyár történései között említet-
te, hogy a nemzetiségi pályáza-
ton nyert anyagi támogatásnak 
köszönhetően befejeződött az 
uszoda energetikai felújítása és 
az ősz folyamán térkövezésre 
kerül az iskola hátsó bejárata, 
illetve új kerítés kiépítése kez-
dődik meg.
Ezek után az iskola többi diák-
jához és a kollégákhoz fordulva 
az előttünk álló tanév kihívásai-
ról szólt. Ismertette az idei tanév 
rendjét, bemutatta az 5. osztály 
osztályfőnökét, Dóráné Heibl 
Anikó tanárnőt és jó munkát 
kívánt a tanulóknak és a tantes-
tületnek.
Nelson Mandela szavait idézve: 
„A tanulás a legerősebb fegy-
ver, amivel megváltoztatha-
tod a világot.” nyitotta meg a 
2021/2022-es tanévet. Végezetül 
Nagyidai Zsolt atya megszen-
telte és megáldotta a diákokat, 
szüleiket és a pedagógusokat.

Hidasné Márin Anna
igazgatóhelyettes
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Úszásoktatás 
Császártöltésen

Császártöltési diákok 
Zánkán

Megkezdődött a 2021/2022-es nevelési év a 
Császártöltési Német Nemzetiségi Óvodában

Beszoktatás a kiscsoportba Tanévnyitó a Bánátiban

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Manhalterné Szeitz Orsolya a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke és dr. Sági Zoltán Budapest XVIII. kerületi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke együttműködési megállapodást írt alá.
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Augusztus 14-én, szombat dél-
után a Császártöltési Pinceso-
rokért Egyesület szervezésében 
Császártöltés Község Önkor-
mányzata és a Miniszterelnök-
ség támogatásával a Sváb Bo-
rok Napja című rendezvényre 
várták az érdeklődőket három 
pincesoron. Kézműves árusok 
részvételével kirakodó vásár, 
sült kolbász, kürtős kalács, házi 
sajtok, kézműves fagylaltok és 
a helyi termelők boraival bor-
kóstolási lehetőség várta a ven-
dégeket. Tizennégy hűs, nyitott 
pince és egy vendégborász vár-
ta a melegtől kitikkadt, szomjas 
látogatókat. A gyerekekre is 
gondoltak a szervezők, hiszen 

a helyi civil szervezetek ingye-
nes kézműves foglalkozásokkal 
kedveskedtek a kicsiknek és a 
vállalkozó kedvű nagyoknak 
egyaránt. A csillámtetoválás és 
az arcfestés is nagy sikert ara-
tott. A vacsora után Pintácsi 
Viki fergeteges rockabilly mű-
sora gondoskodott a jó hangu-
latról. A különböző helyszínek 
között falunéző kisvonattal 
utazhattak a résztvevők. A so-
főröket a nyitott pincéknél alko-
holmentes Dreher24 frissítővel 
kínálták a szervezők a „Dreher 
24 Aktívan együtt” pályázatnak 
köszönhetően.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Kedves Olvasó! Az ősszel is 
igyekszünk néhány érdekes 
programot hozni a Könyvtárba. 
Szeptember 15-én szerdán Tor-
mási Attila tartott vidám fizika-
órát a 3.-4. osztályosoknak, 21-
én pedig Tóth Péter versvándor 
beszél Szent László királyunk-
ról az 5.-6.-os iskolásoknak. 
A felnőttek részére szívesen 
ajánlom Somogyiné Bergmann 

Mária legújabb könyvének a 
bemutatóját, melynek címe: 
Menekülés, október 8.-án pén-
teken 17.00 órai kezdettel. Az 
Országos Könyvtári Napok 
egyéb programjai még alakuló-
ban vannak. Tervezzük a Baba-
Mama Klub újra indítását is.

Taner Gabriella
Könyvtáros

Augusztus 13-án, pénteken 
délután a Sváb Értéktárház 
átadásával nyitotta meg Csá-
szártöltésen a Falualapítók Ün-
nepének háromnapos rendez-
vénysorozatát Takácsné Stalter 
Judit polgármester asszony. 
Köszöntő beszédében mesélt 
- a köznyelvben csak Emele-
tes házként emlegetett - épület 
történetéről és arról a nehéz 
útról, amelyet végig kellett jár-
ni ahhoz, hogy megújulhasson 
Császártöltés egyik legrégebbi 
és legimpozánsabb épülete. Az 
épületben már korábban beren-
dezésre került a Módos Töltés 
nevű kiállítás, amely az egykori 
polgári lakosság életébe enged 
bepillantást. A polgármester 
asszony beszédében kiemelte, 
hogy most csak a külső felújítás 
és az energetikai korszerűsítés 
történt meg, a későbbiekben 
szeretnék folytatni a felújítást. 

Az avatószalagot Rideg Lász-
lóval, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnökével közösen 
vágták át és minden résztve-
vőt beinvitáltak, hogy tekintsék 
meg az épületet valamint a ka-
pualjban berendezett fotókiállí-
tást, amely a felújítás munkafo-
lyamatain keresztül mutatta be 
az épület megújulását.
Az átadó ünnepség keretein 
belül került sor a Császártöl-
tés Fejlődéséért Közalapítvány 
szervezésében meghirdetett jó 
tanulók díjazására, ahol a ki-
emelkedő tanulmányi eredmé-
nyeket elért középiskolásoknak 
és a főiskolákon, egyetemen ta-
nuló hallgatóknak adtak át ok-
leveleket és pénzjutalmat.
A műsort Gatter Kitti szavalata 
és a Fuchs kórus előadása színe-
sítette.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Izgalmasan teltek a júliusi és 
augusztusi napok a Császártöl-
tési Idősek Otthonában. A heti 
rendszerességgel megtartott 
felolvasáson túl, ellátottjaink 
részt vehettek Zsolt atya által 
megtartott misén, ahol együtt 
imádkozhattak. A lakók, egy 
szép hétfő délelőtt szilvát mos-
tak, magoztak és daráltak. Dél-
után lekvár főzésre került sor. A 
munkálkodás során lehetőség 
adódott régi emlékek felidé-
zésére, a befőzés minden apró 
részletre kiterjedő folyamatá-
nak átbeszélésére. Az elkészült 
produktumokból minden dol-
gozónak és lakónak jutott 1-1 
üveggel. A finomságból meg-
ajándékoztuk Zsolt atyát és az 
Önkormányzat dolgozóit.
Hölgy bentlakóink közül né-
hányan jelezték, hogy tapasz-
talásuk szerint romlott a látá-
suk, a szemüvegeik már nem 
megfelelőek. Több sem kellett, 
körbekérdezve az intézmény 
időseit, a jelentkezőket autóba 
ültettük és ellátogattunk közö-
sen, szemüvegeket készíttetni. 
A csodás keretek kiválasztásán 
túl – amely hozzásegíti őket, 
hogy akár 10 évet letagadjanak 
-, a szemvizsgálati eredmények 
után, az új okulárék néhány 
hétre rá meg is érkeztek. 
Születésnapost is köszönthet-
tünk, hiszen Otthonunk leg-
idősebb tagja, Zsolnainé Irénke 
néni 98. életévét töltötte. Örö-
mét megosztotta velünk, és 
hatalmas tortájából mindenkit 
szeretettel kínált.
Augusztus közepén elkészül-
tek a bejárat mellett két oldalon 
található kiülők. Új tetőszerke-

zetet kaptak, amely alatt talál-
kozhat, beszélgethet, pihenhet 
ellátott és hozzátartozó is egy-
aránt. Időseink boldogan üldö-
gélnek alatta, hiszen szélvédett 
és biztos védelmet nyújt az eső-
zés ellen. 
Egy késő nyári napon fagylal-
tozni mentünk. A finom, hűsítő 
fagylaltok elfogyasztása közben 
vidám történetek, mókás ese-
mények, családi mendemondák 
is elhangoztak. Mindezek, és a 
desszert együttesen hozták meg 
számunkra az önfeledt kaca-
gás lehetőségét, a boldogság és 
öröm megélését. 
A hónap utolsó hetében 3. kö-
rös oltásban részesültek az 
igénylők. 
Szinte észre sem vettük, és már 
szeptemberbe léptünk. Bekö-
szöntött hozzánk is az ősz, a 
nyári időszaktól kellemes idő-
töltéssel próbáltunk meg elkö-
szönni. Varga Kálmánt felkérve, 
ő ismét bográcsot ragadott, és 
főzött nekünk egy ízletes mar-
hapörköltet. Az előkészületek-
ben lakóink nyújtottak segítsé-
get, akik megpucolták számára 
a hagymát és a fokhagymát. 
A finom vacsorából mindenki 
kedvére fogyaszthatott, és nem 
maradhatott el a sütemény sem. 
A rendezvényen valamennyi 
ellátott és dolgozó is részt vett. 
Polgármester Asszony is elfo-
gadta meghívásunkat e pom-
pás, nyárvégi eseményre. 
Köszönöm kollégáimnak, az 
önkormányzatnak, valamint a 
segítőknek, hogy ezek a remek 
alkalmak megvalósulhatnak.

Doszpod Kitti
intézményvezető

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Sváb Borok Napja Könyvtári hírekÁtadták Császártöltésen
a Sváb Értéktárházat

Mozgalmas mindennapjaink

A Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány idén is díjazta a jó 
tanulókat. Gratulálunk nekik!

A Falualapítók Ünnepe három-
napos rendezvénysorozatának 
záró programjaként, augusz-
tus 15-én délután, Pintácsi Viki 
adott fergeteges interaktív gye-
rekkoncertet a császártöltési 
Teleházban. Volt ott minden, 
amitől egy gyerkőc jól érezhe-
ti magát: buborékfújás, közös 
ének és tánc… A legkisebbekre 
is gondolva egy lufihajtogatós 
bohóc és kemencében sült fi-
nomságokkal megrakott asz-
talok várták a gyerekeket és az 
őket kísérő szülőket, nagyszü-
lőket. Lekváros bukták, óriás 
kakaós csigák, szilvás lepények 
– ezek közül mindenki megta-
lálhatta a szájízének megfelelő 
finomságot. A csillogó gyerek-
tekintetek és a finomságoktól 

maszatos arcok és kezecskék 
azt mutatták, jó munkát végez-
tek a szervezők!

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Gyerekműsor a Teleházban

Tóth Péter Lóránt versvándor rendhagyó történelem órát tartott
a könyvtárban „ Uram Isten és Szent László” címmel.
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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

Augusztus 20-ai mise és keresztszentelés a Bajai utcánFalusi olimpia

Lei Balázs, a serdülő egyéni országos bajnokságon
2. helyezést ért el. Gratulálunk Balázsnak!

Hajrá, Töltés!
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Képek a Falualapítók Ünnepéről


