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Császártöltés község közéleti lapja

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2022. június 11-én!
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Tisztelt Császártöltésiek!
II. Sváb Ételek Fesztiválja 

Császártöltésen

Májusfa állítás

KÉPES HÍRADÁS
H Í R M O N D Ó
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Az ízek visszarepítenek a gyer-
mekkoromba. Emlékszem a 
remek és találékony ételekre. 
Változatosak voltak, pedig a 
legegyszerűbb nyersanyagokat 
használták, azt, ami megter-
mett a kertben: krumplit, ba-
bot, káposztát. A császártölté-
siek a húsételeknél szigorúan 
betartották, hogy a hét melyik 
napján kerülhetnek az asztalra.
Az utcánkban egyetlen kemen-
ce volt. Pénteken elvittünk egy 
köteg rőzsét. Anyám még ezen 
a napon bedagasztotta a ke-
nyértésztát és szombaton dél-
ben már ettük is a fokhagymás 
lepényt. A maradék tésztából 
sütötte, s elsőnek került ki a ke-
mencéből. A kenyér pedig ki-
tartott a következő begyújtásig.  
Az első császártöltési szakács-
könyvet ezekből az emlékekből 
felidézett ételekből készítettük. 
S főzés közben jöttünk rá, bi-
zony még az ételek elkészítése 
is utcánként változott. Vajon 
ezeket a jellegzetes sváb étele-
ket hogyan főzheti a többi sváb 
település? - kérdezgettük, s ek-
kor a gondolatot tett követte.
2021. június 12-én első alka-
lommal került megrendezésre 
Császártöltésen a Sváb Éte-
lek Fesztiválja. A finom ételek 
mellett megismerkedhettünk a 
résztvevő települések szokása-
ival, viseletükkel, táncaikkal, 
dalaikkal. 
2022. június 11-én kerül meg-
rendezésre a II. Sváb Ételek 
Fesztiválja. Tizennégy magyar-
országi sváb település képvisel-
teti magát a rendezvényen ha-
gyományőrző csoportjaikkal és 
ételeikkel: Ceglédbercel, Hajós, 
Budapest XVIII. kerület, Nap-
kor, Érsekhalma, Rácalmás, 

Gara, Geresdlak, Szigetszent-
márton, Pomáz Bácsbokod, 
Harta, Vaskút, Császártöltés 
és a díszvendég horvát-szerb 
nemzetiségű Hercegszántó. 
A finom falatok mellé tartal-
mas, szórakoztató programot 
kínálunk. A színpadon bemu-
tatkoznak a tánccsoportok, 
énekkarok és zenekarok.  A 
kellemes időtöltés mellett a 
rendezvény által ismeri meg az 
ország Császártöltést. Megtel-
nek a szálláshelyek, és reméljük 
szép emlékekkel mennek el a 
vendégek, viszik Császártöltés 
jó hírét, és új vendégeket is csá-
bítanak. S mindez által a töltési-
ek profitálnak, ha talpraesettek, 
akkor tudnak élni a felkínált 
lehetőséggel. Az Önkormány-
zat ebben tud segíteni. Így, s 
ilyen rendezvényekkel tudjuk 
falunkat vonzóvá tenni, az őse-
inktől örökölt hagyományokat 
életben tartani és javunkra for-
dítani.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hóman Józsefné köszöntése

TrachtTag a Polgármesteri Hivatalban

Megemlékezés a felvidéki kitelepítés 75. évfordulójára

A nemzetiségi hét keretében Bánáti Miklósra
emlékeztek egykori tanítványai

csaszartoltes.hu
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Pünkösdre készülünkA 2022. Évi 
hulladékgyűjtés rendje

Ebösszeírás 2022

EGYHÁZI HÍREK

A húsvéti idő ötven napig 
tart, Pünkösd ünnepéig. Ezért 
ezekben a hetekben, értelem-
szerűen, többet foglalkozunk 
a feltámadás eseményével, s 
mindazzal, ami azután történt. 
Noha, keresztény hitünk vonat-

kozásában minden erről szól, 
de valamiféleképpen most még 
egy ideig lélekben közelebb va-
gyunk a keresztfához, az üres 
sírhoz, a Feltámadott megjele-
néseihez.
Minden Húsvét arra szolgál, 
hogy megerősítsük a hitünket. 
A hit pedig olyan végtelenül 
gazdag, hogy minden évben 
valami újabb felfedezést tehet 
az ember Húsvét nagy titkának 
világában. 
Számomra az idei évben külö-
nös üzenettel bírt a kereszt, mint 
jelkép. A kereszt nem volt isme-
retlen Jézus keresztre feszítése 

előtt sem, sőt, a rómaiak szá-
mára a kivégzés eszköze, illet-
ve módja volt. A halálraítéltek 
a kereszten haltak meg. Ám ez 
a kereszt semmit sem jelentett. 
Krisztus kereszthalála és feltá-
madása után viszont a történe-

lem legerősebb jelképévé válik. 
Annyira összeforrt Krisztussal, 
hogy szinte igazzá vált: Ahol a 
kereszt, ott van Jézus is. A ke-
reszt mindenekelőtt a Krisztus-
hoz való tartozás jelképévé vált. 
Oly annyira, hogy a keresztény-
üldözés korszakaiban, mely a 
mai napig tart, a kereszt olyan 
árulkodó jel, amiért meghalhat 
az ember. 
Emlékezzünk csak a kommu-
nizmusra! Első dolguk volt, 
hogy minden közintézményből 
eltávolítsák a keresztet. Város-
házák tetejéről, tantermekből, 
középületekről. S a „rendszer-

váltás” után újra visszakerültek 
a keresztek a városházák tor-
nyaira. Gondoljunk csak Zentá-
ra, vagy Szabadkára. Sok ország 
zászlajában is ott van a kereszt 
jele, s noha már nem igazán 
mondható kereszténynek közü-

lük némely ország, azért nincs 
mersz megváltoztatni a zászlót. 
Jelkép, mely hihetetlen erővel 
bír. 
S amikor valaki nyakláncot vi-
sel, akkor gyakran látni rajta a 
keresztet, mert hiszen nem ve-
heti fel vele a versenyt a négy-
levelű lóhere, vagy a szerencse-
kocka.
A másik dolog, mely nyomot 
hagyott bennem a húsvéti ün-
nepek alkalmával, az Jézus sírja, 
s a tanítványok.  Az üres sír, jól 
tudjuk, hogy önmagában nem 
bizonyíték. Ellenben megrázó, 
ahogy a két tanítvány a sírhoz 

fut, bemegy a sírba Péter, majd 
János. Látták az üres sírt, s hit-
tek. Nem kezdtek el arról vi-
tázni, hogy vajon Jézus hogyan 
csinálta, hiszen látták meghalni. 
Éppen örülök, hogy a Szentatya 
is megemlítette Húsvétkor, köz-

vetlen szavakkal: „Nem tudom 
hogyan, de biztos vagyok ben-
ne, hogy az Úr feltámadt!” Ez a 
biztos vagyok benne azt jelenti, 
hogy mindazok a tapasztalatok, 
élmények és történések a hívő 
embert odáig vezetik, hogy ki-
kopik belőle a kétely. 
Szívből kívánom mindenkinek 
a hit ajándékát, a bizonyossá-
got. Hogyan csinálta Jézus, úgy 
sem értenénk meg, hiszen az 
emberiség kisebb dolgokat sem 
ért ennél.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

Biológiailag lebomló hulladé-
kok elszállítása
Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az FBH-NP Nonprofit KFT 
2022. évben is ellátja a biológia-
ilag lebomló hulladék rendsze-
res díjmentes begyűjtését, a cég 
által folyamatosan a gyűjtési 

alkalmak számához igazodóan 
biztosított biológiailag lebomló 
zsákban és/vagy egy kévényi 
mennyiségben Császártöltés te-
lepülés területén.
A zöldhulladék elszállításának 
időpontjai 2022. év májusától 
2022. év decemberéig:

Az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekez-
dése rendelkezése alapján az 
eb tartási helye szerint illetékes 
önkormányzat - ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdeké-
ben, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatko-
zásaira való tekintettel - három 
évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az 
ebösszeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról he-
lyi elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulajdo-
nosa, tartója és más személyek 
jogainak, személyes biztonsá-
gának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állat-
védelmi feladatainak hatékony 
ellátása céljából. Az eb tulajdo-
nosa és tartója az ebösszeíráskor 
köteles a törvényben előírt ada-
tokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. 
Önkormányzatunk 2022. évben 
a Császártöltés község köz-
igazgatási területén tartott ebek 
vonatkozásában ebösszeírást 
végez, mely összeírás önbeval-
lásos módszerrel történik. Az 
önbevalláshoz szükséges forma-
nyomtatvány és kitöltési útmu-
tató június 10. napjáig valameny-
nyi ingatlanba eljuttatásra kerül. 
A 2022. évi ebösszeírás céljából 
kérjük a település közigazgatási 
területén tartott négy hónapos-
nál idősebb ebek tulajdonosait/
tartóit, hogy a részükre kikül-
désre kerülő „Ebösszeíró adat-
lapot” kitölteni és a lentiekben 
megjelölt lehetőségekkel élve 
2022. június 30. napjáig a Pol-
gármesteri Hivatal részére visz-
szajuttatni szíveskedjen. 

Az ebösszeíró adatlapot eben-
ként kell kitölteni az oltási 
könyv alapján. A kitöltött adat-
lapokat az alábbi módokon le-
het benyújtani:
• postai úton, postacím: Polgár-
mesteri Hivatal 6239 Császártöl-
tés, Keceli u. 107.
• személyesen a Polgármesteri 
Hivatal épületében elhelyezett 
gyűjtődobozba,
• személyesen az ABC előteré-
ben elhelyezett gyűjtődobozba, 
• aláírással ellátva elektroniku-
san a ado@csaszartoltes.hu  cím-
re megküldve
Az ebösszeíró adatlap továb-
bi példányai beszerezhetők 
a Polgármesteri Hivatalban, 
illetve letölthetők a www.
csaszartoltes.hu weboldalról.
Felhívjuk a Tisztelt 
Ebtulajdonosok és ebtartók fi-
gyelmét, hogy az ebösszeírásra 
vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettségük teljesítését a 
Polgármesteri Hivatal ellenőr-
zi,  az esetleges nem teljesítés 
állatvédelmi bírság kiszabását 
vonja maga után. A bírság leg-
kisebb összege az Ávr. valamint 
az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltak alapján 150.000 
Ft.
Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az ebnyilvántartás nap-
rakészségének érdekében az 
ebtulajdonosok az ebösszeírást 
követően is kötelesek az ada-
tokban bekövetkező változá-
sokat, szaporulatot írásban a 
Polgármesteri Hivatal 5-ös szá-
mú irodájában bejelenteni.
Együttműködésüket köszönjük!

Császártöltés Község Önkor-
mányzata

A Sváb Sarok találkozóját szervezi Nemesnádudvar, 
melyre szeretettel meghívja

2022. július 2-án, szombaton,
a császártöltésieket. A rendezvényen a Sváb Sarok települései között 

focimeccset szerveznek, melyre várjuk a jelentkezőket, akár egy csapatot is, 
akik képviselik Császártöltést.

Mindazok, akik szeretnének részt venni a találkozón, valamint a 
focimérkőzésen, kérjük jelentkezzenek 2022. június 20-ig 

a 78/443-320-as telefonszámon.
Takácsné Stalter Judit, polgármester

Biológiailag lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár)

2022. év

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

péntek 27. 24. 22. 19. 16. 14. 11. 9.

Anyakönyvi 
hírek

Újszülöttek:

Kacska Levente- született: Baja, 
2021. december 22., anyja szül. 
neve: Rimai Anett
Prucser Ákos - született: Sze-
ged, 2022. január 5., anyja szül. 
neve: Sánta Edit
Dobosi András - született: Kis-
kunhalas, 2022. február 18., 
anyja szül. neve: Diósi Berna-
dett
Erdélyi Tamás Antal - született: 
Kecskemét, 2022. március 8., 
anyja szül. neve: Sendula Tímea
Schuszter Soma - született: Bu-
dapest, 2022. április 9., anyja 
szül. neve: Hódosi Laura Anna

Dobosi András

Erdélyi Tamás Antal

Kacska Levente

Prucser Ákos

Schuszter Soma
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Néhány év óta hagyománnyá 
vált óvodánkban, hogy a kis és 
a középső csoportban az évzáró 
műsort összekapcsoljuk az év 
egyik legszebb ünnepével, az 
Anyák napjával. Ebben az élet-
korban a gyermekek még eléggé 
félénkek a nagy nyilvános sze-
repléshez, ezért családias kör-
ben, az óvoda csoportszobájá-
ban tartjuk meg a rendezvényt. 
Ez az idei évben is így történt. 
Az ünnepség lehetőséget adott 
arra, hogy a gyerekek megmu-
tathatták, mi mindent tanultak 
a nevelési év közben. Az idén 
a kiscsoportosok egy interak-
tív programmal lepték meg az 
édesanyákat. A rövid műsor 
alatt az anyukák is kaptak apró 
feladatot, majd ezután közös 
barkácsolásra invitáltunk min-
denkit. A kicsik édesanyjuk ölé-
ben szorgalmasan ragasztották 
össze az ajándéknak szánt szí-
vecskéket. 

A középső csoportosok a kö-
szöntő után, versekkel, mondó-
kákkal, körjátékokkal, magyar 
és német dalokkal, táncokkal 
kedveskedtek a vendégeknek, 
akik ezáltal betekintést kaptak 
arról, hogy az óvodában a neve-
lésen kívül milyen sok érdekes 
ismerettel, tudással gazdagodik 
az ovisok személyisége. A meg-
ható anyák napi, nagymamás 
köszöntés után a középsősök 
a saját készítésű színes-rajzos 
képeiket átadták, - nagy ölelés, 
őszinte gyermeki szeretet, puszi 
kíséretében.
Az ünnepség végén a sütőasz-
szonyok által készített finom 
süteményekkel és üdítővel kí-
náltuk az ügyes kiscsoportos és 
középsős ovisokat és a vendé-
geket.

Arnold Judit és Bujdosóné 
Csontos Erika 

óvodapedagógusok

Március 25-én nemzetiségi 
nap volt az óvodában táncház-
zal, melyet Hómann Antal és 
Hómanné Liska Márta tartottak 
német nemzetiségi ruhába öl-
tözve. A császártöltési sütőasz-
szonyok hagyományos darálós 
keksszel örvendeztették meg a 
kicsiket, nagyokat. Ráhango-

lódásképpen a Tájházba és a 
Képes Házba is ellátogattunk. 
Kézműves foglalkozások kere-
tében népi ruhás bábuk, stelázsi 
papír és drukkolással készült 
nagykendők készültek.

Herner Melinda
óvodapedagógus

Alapítványunk 2011 óta min-
den tavasszal facsemete ülteté-
sével köszönti az előző évben 
született császártöltési babá-
kat. Az idei évben végre ismét 
„jelenléti” volt a program. Az 
óvoda előtti utcafronton már a 
második örökzöld teszi kelle-
mesebbé a környezetet, mellette 
felsorolva a picik nevei. A gra-
vírozott táblát évek óta Rausch 
György készítteti nekünk a kis-
kőrösi Eckerle Kft-nél, melyet 
hálásan köszönünk.
Szívmelengető látvány volt a 

sok pici baba, testvéreik, szü-
leik. A nagycsoportos gyerekek 
kedves kis dalokkal, versekkel 
örvendeztették meg a jelenlévő-
ket. Az alapítvány kuratóriuma 
óvodapedagógusokból áll, így 
remek alkalom volt megismer-
kedni a jövendő kis ovisok csa-
ládjaival.
Köszönjük szépen a segítséget, 
a jelenlétet mindenkinek, aki 
velünk töltötte ezt a kellemes 
órát az áprilisi napsütésben!

Herner Melinda
Kuratórium elnöke

Gazdag és sokszínű program 
várta a Császártöltési Bánáti 
Miklós Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola diákjai, pedagó-
gusait és minden érdeklődőt a 
Nemzetiségi Témahét kereté-
ben. Minden napra jutott a kíná-
latból.
A hét első napján névadónkra, 
Bánáti Miklós tanítóra emlé-
keztünk. Az emlékezés virágait 
helyeztük el sírján. Andocsné 
Lei Mónika igazgató asszony 
felidézte Miklós bácsi életútját, 
majd Ledniczky Hunor 8. osz-
tályos tanuló szavalata követke-
zett. Végezetül minden osztály-
ból két tanuló virágot helyezett 
el a síron. Az iskola tanárai ne-
vében az igazgató asszony és 
Schuszterné Bárth Éva tanárnő 

- a német nemzetiségi munkakö-
zösség vezetője-, az óvoda nevé-
ben pedig Vikker Viktória óvo-
davezető koszorúzott. Tisztelet 
a Névadónknak, akinek emlékét 
kegyelettel őrizzük!
A következő napokban kirándu-
lásokon vettek részt a tanulók. 
Kedden az alsó tagozat, szerdán 
pedig a felsősök ültek buszra. A 
kicsik utazásának első állomása 
Hajós volt, ahol a tárlatveze-
tés során megismerkedhettek 
Umenhoffer Pál naív festőmű-
vész alkotásaival majd Bajára a 
Magyarországi Németek Álta-
lános Művelődési Központjába 
mentek. Megnézhették és kipró-
bálhatták az eredeti nagyság-
ban épült „Ulmer Schachtel„-t. 
A tanösvény egyes állomásain 
interaktív feladatokat oldottak 

meg a magyarországi németek 
történelmének és kultúrájának 
alaposabb megismerése céljából. 
A gyerekek lelkesek voltak és 
számos érdekes dolgot tudhat-
tak meg a hazánkban élő német 
kisebbség életéről. Az ebédet 
követően, hazafelé Nemesnád-
udvaron a Babamúzeumba láto-
gattak el. 
Felsőseink másnap Mecsekná-
dasdra látogattak el. Megérkezé-
sünk után 2 csoportban fedezték 
fel a Baranya megyei sváb tele-
pülést. Idegenvezető segítségé-
vel ismerkedtek meg a 2015-ben 
átadott német nemzetiségi tan-
ösvénnyel, melynek 7 állomása 
azokat az elemeket mutatja be, 
amelyek a nádasdi lélek kialaku-
lásához vezettek a betelepítéstől 

napjainkig. Megismerkedtünk a 
település természeti adottsága-
ival, a hit szerepével, a fúvós-
zene szépségével. Hallhattunk 
az itt élők kitartásáról, munká-
hoz való hozzáállásáról, régi 
mesterségeikről. Személyesen 
találkozhattunk a község híres 
művészével, Dechandt Antallal, 
aki szőlőkarókból, gyökerekből 
készít csodaszép szobrokat, il-
letve a szintén helybeli Arnold 
Krisztina irodalmi munkásságá-
ról is szó esett. Az utolsó állomás 
a hála fontosságára hívta fel az 
idelátogatók figyelmét. A tan-
ösvény megismerését feladat-
lap is segítette. A túra második 
állomása a Német Nemzetiségi 
Tájház volt, ami az itt élt és élő 
németség történetét, kultúráját 
és hagyományait mutatta be. 

Az elfogyasztott ebéd után el-
látogattunk a Szent István- és 
Boldogasszony-kápolnába.  A 
nap folyamán diákjaink olyan 
programokon vettek részt, me-
lyeken a német nemzetiségi 
kultúrával ismerkedtek meg, 
ezzel ösztönözve őket arra, hogy 
legyenek büszkék sváb gyökere-
ikre, ápolják hagyományainkat, 
őrizzék meg a tőlük kapott ér-
tékeket, és legyenek mindenben 
olyan kitartóak, hálásak, mind 
őseink. Mindkét kirándulás 
iskolai és alapítványi (NEAO-
KP-1-2022/6-000760) pályázati 
pénzből valósult meg. 
Csütörtökön „Bánáti Miklós di-
ákja voltam” címmel hívta az is-
kola egykori és jelenlegi diákjait 
közös emlékidézésre. Régi diá-
kok elevenítették fel, hogy mi-
képp él emlékezetükben Bánáti 
Miklós tanító úr. A Bánáti csa-
lád képviseletében megtisztelt 
minket Miklós bácsi unokája és 
unokaöccse is. Sok kedves pil-
lanatra, csínytevésre, felelésre 
és az együtt töltött időre emlé-
keztek a ma már nyugdíjas korú 
egykori tanítványok. Az iskola 
jelenlegi tanulói számos kérdést 
tettek fel a vendégeknek. Kíván-
csiak voltak, hogy milyen isko-
latáskával, tolltartóval jártak 
régen iskolába, milyen volt az 
iskola udvara, volt-e menza? A 
gyerekek elkerekedett szemmel, 
néhol csodálkozva hallgatták a 
kérdéseikre adott válaszokat. 
Egy órára találkozott a múlt és 
a jelen. A beszélgetést követően 
vendégeinknek megmutattuk az 
iskolát. A bejáráson folytatódott 
az emlékek idézése. A Képes 
Ház megtekintése következett, 
ahol a falakról a múlt tekintett le 
a vendégekre. A napot a Tájház-
ban fejezték be. 
A hét zárásaként került megren-
dezésre az immár hagyomány-
nyá vált német szavalóverseny. 

Az iskola német irodalmi nyelv 
és nyelvjárás kategóriában hir-
dette meg a megmérettetést, a 
környező települések iskolái 
számára. A pandémia miatt 
két év kihagyás után 52 tanuló 
vállalkozott, hogy ismét össze-
méri versmondási képességeit.  
A diákok 9 településről (Baja, 
Császártöltés, Érsekhalma, 
Harta, Kiskőrös, Kiskunhalas 
Nemesnádudvar, Soltvadkert, 
Vaskút) érkeztek. A versenyt 
5 kategóriában hirdették meg,  
így külön versenyezhettek az 
első és második osztályosok, a 
harmadik és negyedik osztályo-
sok, a felsősök valamint nyelv-
járás kategóriában alsó és felső 
tagozatosok. A zsűrinek idén is 
igen nehéz feladata volt. Büsz-
kék lehettünk császártöltési di-
ákjainkra. Tóth Hanna irodalmi 
német nyelv, 3. kategóriában 
3. helyezést ért el. Felkészítője 
Dóráné Heibl Anikó tanárnő. 
Nyelvjárás kategóriában Gatter 
Kitti 1. helyezést, Tóth Gréta 3. 
helyezést ért el, Wessenhoffer 
Róbert különdíjban részesült. 
Felkészítőjük Schuszterné Bárth 
Éva tanárnő. A verseny szüne-
tében szendviccsel és a császár-
töltési sütőasszonyok által ké-
szített „ krompiárá kiáhlá”-val 
vendégeltük meg a gyerekeket. 
A díjak és helyezések kiosztása 
előtt vendégeink, iskolánk alsós 
tanulói és az ovisok részt vehet-
tek egy meseelőadáson, majd 
közösen, zeneszóra állítottuk fel 
az iskola májusfáját. A szorgos 
előkészítő munka után díjakkal, 
ajándékokkal, élményekkel gaz-
dagodva térhettek haza a rész-
vevők.
A Nemzetiségi Témahét sikere 
magában hordozza, hogy jövő-
re újra megrendezésre kerüljön, 
ami a szervezők szándéka is.

Andocsné Lei Mónika
igazgató
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Anyák napja -
évzáró az oviban

Nemzetiségi Témahét a BánátibanNemzetiségi nap
az óvodában

Facsemete ültetése a „Falatkák” 
Óvodai Alapítvány szervezésében
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Hatalmas boldogság számunk-
ra, hogy újra rendezvényeket 
tarthatunk az otthonban, foly-
tathatjuk a hagyományokat. 
Korábban minden évben a 
nagycsoportos óvodások segéd-
keztek a májusfa feldíszítésében 
és felállításában.  Két év kény-
szerű szünet után idén végre 
újra vendégül láthattuk őket. A 
gyerekek nevetést, vidámságot 
hoztak az intézménybe. Először 

énekkel, tánccal, és mondókák-
kal szórakoztatták az időseket, 
majd közösen állítottuk fel a 
májusfát. Végül egy kis finom-
sággal és üdítőkkel vendégeltük 
meg a szorgalmas segítőket. 
Köszönjük felkészítő pedagógu-
saik munkáját, és azt, hogy az 
itt élő idősek újra sváb énekeket 
hallhattak. 

Flaisz Emőke 
intézményvezető 

Április 29-én, péntek délután 
az előző évek hagyományaihoz 
híven, a Piactéren állították fel 
a falu májusfáját Császártöltés 
Község Önkormányzata és a 
Császártöltési Német Nemze-
tiségi Önkormányzat szerve-
zésében. A falu apraja, nagyja 
lélegzet visszafojtva várta, hogy 
helyére kerüljön a színes szala-
gokkal díszített fa, amelyre fel-
került az elmaradhatatlan csá-

szártöltési bor is. Az óvodások és 
az iskolások tánca után Hóman 
Antal és felesége, a császártöltési 
tánccsoport alapítói mutattak be 
egy sváb táncot. A Császártöltési 
Fúvószenekar és a Fuchs kórus 
előadása színesítette a műsort. A 
rendezvény zárásaként a jelenlé-
vőket kelt kaláccsal vendégelték 
meg a szervezők.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

A Polgármesteri Hivatal, a Kis-
kunsági Nemzeti Park és az 
Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark 
Egyesület dolgozói a szemét-
gyűjtési akcióban összeszedték 
a szemetet a pincesorokon és a 
Vörös mocsár kedvelt séta út-
ján. Elkeserítő, hogy Császár-
töltés két, sokak által látogatott 
helyszínén rengeteg volt a sze-
mét. Olyan helyeken szedtük 
össze a szemetet, ahol turisták, 
zarándokok járnak. Első alka-
lommal a pincesorokon, majd 
a Vas-tanyai úton, a Szamár-
völgyben és a régi szeméttelep 
környékén is jártunk.
Döbbenetes, hogy még mindig 

ennyi szemét kerül ki a határba! 
Még mindig érthetetlen hogy a 
szemetet egyesek kiviszik a ha-
tárba, amikor a szemétszállítók 
egyébként elviszik. 
Még mindig érthetetlen miért 
tartják egyszerűbbnek, hogy a 
kedvelt kirándulóhelyeket, a 
szép határunkat szeméttel bo-
rítsák. 
Császártöltés a vendéglátásból, 
az idegenforgalomból is él, aho-
vá csak addig jönnek a vendé-
gek, amíg szép, rendezett kör-
nyezetben gyönyörködhetnek.

Takácsné Stalter Judit 
polgármester

Május 1-jén a hagyományoknak 
megfelelően zenés ébresztővel 
köszöntötte Császártöltés lakos-
ságát a Császártöltési fúvósze-
nekar. Köszönjük a zenekarnak 

valamint a Schuszter családnak 
a zenészek vendéglátását.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Koszorúzással egybekötött 
megemlékezést tartott április 
21-én, csütörtök délelőtt a Hajó-
si és Császártöltési Felvidékiek 
Kulturális Egyesülete és Csá-
szártöltés Község Önkormány-
zata a Ligetben. Az egyesület 
képviseletében Andocsné Lei 
Mónika gondolatait hallgathat-
ták meg a megjelentek.
„…A történelem egyik nagy igaz-
ságtalansága, a családjainkat ért 
felvidéki kitelepítés és lakosságcse-
re. 75 évvel ezelőtt, 1947. áprilisi 
12-én indult el az első szerelvény 
az otthonaikból kiűzött felvidéki 
magyar családokkal a számukra 
ismeretlen alföldi települések felé. 
Immár békeidőben, a millióknak 
szenvedéseket okozó világháború 
befejezése után, több tízezer felvi-
déki magyar család sorsát törte ket-
té ismét a történelem, máig is sajgó 
lelki sebeket ejtve.
… Az Országgyűlés 2012. decem-
ber 7-én határozatban nyilvánítot-
ta emléknappá a magyar lakosság 
Felvidékről való kitelepítésének 

kezdőnapját. Minden esztendőben 
újra és újra felelevenítjük a kitele-
pítés eseményeit, ám mindezt nem 
lehet elégszer elmondanunk. A 
legfontosabb feladatunk az, hogy a 
gyermekeink is minden részletében 
megismerjék a múlt történéseit. 
Tovább kell adnunk a stafétát, mert 
ha elveszik az emlékezet, mind el-
veszünk.”
Császártöltés Község Önkor-
mányzata nevében Takácsné 
Stalter Judit polgármester asz-
szony, a Hajósi és Császár-
töltés Felvidékiek Kulturális 
Egyesülete nevében Hirthné 
Ummenhoffer Katalin elnök és 
Andocsné Lei Mónika, a Csá-
szártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében Vikker 
Viktória és Albert Ferenc, a 
Dobosi és Lei család nevében 
Dobosi Bálint és Andocs Réka 
helyezte el a megemlékezés ko-
szorúit az emlékműnél.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Májusfa állítása
az Idősek Otthonában

Májusfaállítás Császártöltésen Szemétgyűjtés a pincesorokon 
és a határban

Zenés ébresztő május 1-jén

A Felvidékről kitelepítettekre 
emlékeztek

A tavaszi szünet előtti utolsó 
napon rendeztük meg iskolánk-
ban a már hagyományossá vált 
Húsvétváró rendezvényünket. 
Az osztályok négy állomáson 
bizonyíthatták ügyességüket. 
A Ligetben tojásvadászat várta 
a lelkes tanulókat, a Piactéren 
húsvéttal kapcsolatos kvízt töl-
töttek ki, a tornateremben és a 
sportcsarnokban sor- és vál-
tóversenyeken vezethették le 
energiáikat, az iskola udvarán 
pedig tojás célbadobó versenyt 
szerveztünk. Minden állomá-
son a legügyesebb gyerekeket 

csokitojással jutalmaztuk. A fel-
adatok után szépen megterített 
asztalok várták a tanulókat az 
iskola udvarán, ahol hagyomá-
nyos húsvéti ételeket fogyaszt-
hattak gyermekeink. Volt főtt 
sonka, kolbász, tojás, mellé 
különböző zöldségfélék, végül 
kelt kalács. 
A jó hangulatú délután meg-
szervezéséért köszönet illeti 
iskolánk pedagógusait és min-
denkit, aki munkájával hozzájá-
rult a program sikeréhez. 

Gatterné Haszilló Gyöngyi
pedagógus

Húsvétváró a Bánátiban
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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

Anyák napi ünnepség és évzáró a kis- és középső csoportban

Két év kihagyás után, április 
27-én került megrendezésre is-
mét a császártöltési borverseny 
a Teleház kiállítótermében. 15 
termelő nevezett 76 bormintá-
val a megmérettetésre, ebből 45 
fehér, 12 rozé és 19 vörös volt. 
Nehéz dolga volt a bíráknak, 
hiszen 
remek nedűket kóstoltak. Az 
eredmények is erről tanúskod-
nak: 
- 21 arany ebből: 13 fehér; 5 
rozé; 3 vörös

- 30 ezüst ebből: 19 fehér; 3 rozé; 
8 vörös
- Bronz ebből: 11 fehér; 2 rozé; 
8 vörös
- 4 oklevél ebből: 2 fehér; 2 rozé
Büszkék lehetünk a borászaink 
által végzett munkára, az álta-
luk előállított borokra és bátran 
kijelenthetjük, hogy a töltési ne-
dűk megállják helyüket bárhol 
a világban!

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Borvirágos tavasz címmel szer-
vezett nyitott pincék programot 
a Császártöltési Pincesorokért 
Egyesület.
Május 7-én tizenegy pince nyi-
tott ki a császártöltési Kis-soron 
és a Főkáptalan pincesoron, és 
várta a vendégeket, akikre nem 
is kellett sokat várni. Öröm volt 
látni az egyre több és több ér-
deklődőt, akik jókedvűen, és 
sokan szakértelemmel ízlelget-
ték a töltési borokat. 
Színesítette a rendezvényt a pin-
cepörkölt főző verseny, melyet 
Németh József Venesz díjas séf 
vezetésével értékelt a zsűri. A 
díjazottak a népi hagyományok 

ápolásáért és a gasztrokultúránk 
megerősítéséér vehettek át díja-
kat:
Bronz diploma:
Gatter Pince
Csákó Csaba 
Szeitz Pince
Pittenauer Pince
Ezüst diploma:
Székelyi Pince
Frick Pince
Mendler Pince
Schindler Pince
Arany diploma:
Sebestyén Pince
Szemerey Pince
Góhér Pince
Berger Pince Borverseny Császártöltésen

Borvirágos tavasz - Nyitott pincék Császártöltésen
Rubin díj:
Berger Pince

Vándorserleg:
Szemerey Pince

Az Egyesület tervei szerint a 
következő nyitott pince prog-
ram a Falualapítók Ünnepén, 
augusztus 12-én lesz.

Gatter István
szervező
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