
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Tankatalógus 
 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE 
TOP 5.3.1-16-BK1-2017-00003 számú 

„A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében” című projekt 

 

Császártöltés 
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Tankatalógus 

Tanítana-Tanulna katalógus 

A Tanítana –Tanulna, rövidebb nevén Tankatalógus a tudásátadást segítő, mindenki 

számára hozzáférhető, folyamatosan kiegészíthető, naprakész adatbázis. 

Ez az online formában hozzáférhető kiadvány a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00003 kódszámú a 

„A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében” pályázat keretében készült. 

 

Az elmúlt években számos új közösség alakult a településünkön.  

 A Töltési Tűforgatókat a közös hobbi, a kézimunka szeretete hozta össze. Hetente 

egy alkalommal, péntekenként délután jöttek össze a Teleházban. Ilyenkor mindenki elhozta 

azt a kézimunkát, amin éppen dolgozott, megmutatták egymásnak, ötleteket cseréltek. Sajnos 

márciusban a koronavírus járvány miatt fel kellett függeszteni ezeket a találkozásokat és csak 

júniusban indulhatott újra. A járvány második hulláma miatt újból szünetelnek ezek az 

összejövetelek, hiszen a tagok mindannyian a legjobban veszélyeztetett életkorban vannak, 70 

év feletti nyugdíjasok. 

 

 A Töltési Társaskört is egy közös hobbi hozta létre. A tagjai 60-70 év közötti, agilis 

friss nyugdíjasok, akik szeretnek túrázni és igénylik a rendszeres testmozgást. Hetente egy 

alkalommal, általában szerdánként hosszú túrákat tesznek a környéken, de szerveztek már 

vidéki utakat is. A karantén ideje alatt ők sem találkoztak egymással, de ameddig az időjárás 

és a vírushelyzet engedi tovább folytatják a természetjárást.  

 
 A Fuchs Kórus tagjai nagyobbrészt még aktívan dolgoznak, csak néhány nyugdíjas 

van közöttük. Magyar és sváb dalokat énekelnek harmonika kísérettel. 

 
 Van még jóga, zumba, Pilates torna, gerinctorna csoportunk, ahova jellemzően a 

fiatalabb korosztályok  képviselői járnak. Ők, ameddig a pandémia járvány miatt hozott 

intézkedések engedik, megtartják a foglalkozásokat, természetesen az egymástól való 

biztonságos távolság betartásával. 
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Az új közösségek létrejöttével vettük észre, hogy milyen sok ember rendelkezik olyan 

tudással, képességgel, készséggel, amelyet mások is szívesen elsajátítanának. 

 Például a Tűforgatók mindannyian gyakorlott háziasszonyok, akik heti 

rendszerességgel gyúrnak otthon házi tésztát, de mindenkinek megvan a saját jól bevált 

fajtája, amit szeret készíteni. Az egyik héten együtt készítettünk tésztát és mindenki bemutatta 

azt a fajtát, amit profi módon tud előállítani. Készült zabszem, lúdgége, eperlevél, kiskocka, 

halászlé tészta. A résztvevők megosztották egymással a gyakorlati tapasztalatokat, 

megmutatták a használt eszközöket és mindenki tudott valami újat tanulni. 

Ez a példa is rávilágított arra, hogy az a legjobb, amikor egymástól lehet tanulni. 

Nincsenek rejtett költségek, nem kell vidékre utazni, már eleve megvan az egymás iránti 

bizalom, hiszen kis falu vagyunk, mindenki ismer mindenkit. Ez a felismerés hozta azt az 

ötletet, hogy össze kell gyűjteni a helyben megfogalmazott igényeket és a helyi tudást egy 

adatbázisba, amelyet közkinccsé téve, egymásra tud találni az, aki tanulni szeretne és az, aki 

szívesen átadná a tudását. Így született meg a Császártöltési Tankatalógus. 

Első körben a helyi közösségek tagjaihoz, a civil szervezetekhez fordultunk 

információért, majd a későbbiek folyamán fokozatosan tágítjuk a kört és igyekszünk minél 

több embert bevonni. Természetesen elfogadjuk azt is, hogy vannak, akik zárkózottabbak és 

nem szeretnének bekerülni az adatbázisba.  

A gyűjtőmunka folyamán derült ki, hogy milyen sok rejtett tudás van az itt élők 

birtokában. Fontosnak érezzük, hogy ezek a „kincsek” napvilágra kerüljenek és beépüljenek 

kis falunk életébe. Szívesen vállaljuk a közvetítő szerepet ebben a folyamatban. Az adatbázist 

a továbbiakban is frissíteni fogjuk, igyekszünk naprakész információt biztosítani az 

érdeklődők számára. 

 

A Tankatalógusba jelentkezni lehet: Rácz Hajnalka Mária művelődésszervezőnél a 

Teleházban, vagy a 06-20/475-3251 telefonszámon, illetve a muvelodes@csaszartoltes.hu e-

mail címen. 

 

 

 

 



   
 

 

 
4 

 Név Tanítana Tanulna Elérhetőség 
1. Szeitz Istvánné hímzés szövés Cstöltés, 

Gőzmalom 
u.49. 

2. Mészárosné Geiger 
Mária 

kosárfonás szövés Cstöltés, 
Akácfa u. 4. 

3. Rácz Hajnalka 
Mária 

transzferálás kosárfonás 06/20-475-3251 

4. Huber Gáborné varrás szövés Cstöltés, Petőfi 
u. 46. 

5. Török Dóra sütés szövés Cstöltés, 
Gőzmalom u. 
70. 

6. Hábermáyer 
Viktória 

------------- szövés Cstöltés, Terv 
u. 4. 

7. Lei Menyhértné ------------- kosárfonás Cstöltés, Terv 
u. 26. 

8. Óvári Zoltánné ------------- angol, német nyelv Cstöltés, Petőfi 
u. 29. 

9. Ginder Károlyné befőzés, tartósítás jóga Cstöltés, Zöldfa 
u. 17. 

10. Albertné Iván 
Anita 

sütés barkácsolás Cstöltés, 
Gőzmalom u. 5. 

11. Taner Gabriella angol társalgás, jóga szövés, magyar 
néptánc 

Császártöltés, 
Sport tér 6. 

12. Ámanné Rónai 
Mária 

varrás horgolás Császártöltés, 
Gőzmalom u. 
73. 

13. Vigula Sándorné hímzés, kötés sütés, főzés (új 
receptek) 

06/20-382-5744 

14. Vigula Sándor barkácsolás(bodzasíp) kosárfonás 06/20-279-1663 
15. Miskolczi Anita -------------- szövés Cstöltés, Petőfi 

u. 58. 
16. Angeli Gyuláné fotózás angol, német nyelv Cstöltés, 

Bajcsy-Zs. u. 
23. 

17. Jankovichné 
Csordás Csilla 

mézeskalács sütés, 
díszítés 

társastánc Cstöltés, 
Gőzmalom u. 
29. 

18. Hernerné Márin 
Ágota 

savanyítás/télire/ szövés Cstöltés, 
Kossuth u. 8. 

19. Ledniczky Jánosné kifli sütés gyöngyfűzés 78/443-300 
20. Gínál Jánosné hímzés főzés (új receptek) 70/566-1551 
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21. Badar Istvánné kötés, horgolás főzés (új receptek) 78/443-001 
22. Sárosi Antalné hímzés gyöngyfűzés 70/456-0449 
23. Fekete Antalné gobelin varrás társastánc 78/443-350 
24. Sebestyénné Márin 

Anna 
főzés sütés (új receptek) 30/475-8594 

25. Hardi Tamásné ének hangszeres zene 70/456-0417 
26. Flaiszné Szabó 

Erzsébet 
kertészkedés virágkötés 30/456-2248 

27. Mendler Gábor barkácsolás marketing 70/398-6694 
28. Manhalter Gábor böllér ismeretek spanyol nyelv 30/464-5883 
29. Halász Ferenc barkácsolás főzés (új receptek) 78/443-052 
30. Kollár Richárd fém megmunkálás angol nyelv 78/951-762 
31. Markó Anita ---------------- főzés 30/791-5508 
32. Vargáné Lógó 

Helga 
ének zene 30/327-6619 

33. Takács Lajosné népzene népzene 30/460-1356 
34. Hidasné Márin 

Magdolna 
barkácsolás varrás 30/525-5152 

35. Angeliné Kismók 
Melinda 

barkácsolás főzés 30/337-4433 

36. Gatterné Haszilló 
Gyöngyi 

--------------- gépi varrás ------------ 

37. Barabás Józsefné sütés sütés 30/449-5138 
38. Tóth-Mészáros 

Dorina 
------------ gépi varrás -------------- 

39. Ledniczky László labdarúgás riselés --------------- 
40. Füleki Antal sport főzés --------------- 
41. Angeli Laura barkácsolás főzés --------------- 
42. Baranyainé Illés 

Anett 
cukrászat főzés 70/337-9637 

43. Gatter István barkácsolás borkóstolás(sommelier) -------------- 
44. Ledniczkyné Fetter 

Anna 
körömápolás szövés 30/822-2242 
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Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, milyen lehetőségek adódnának a tanulásra és 

milyen felmerülő igények vannak a tanulásra községünkben. Az összegyűjtött adatokból jól 

látszik, hogy mennyi, ez idáig rejtve maradt tudással rendelkeznek az itt lakók. A 

jövendőbeli feladatunk az lesz, hogy „összehozzuk” azokat az embereket, akik tanítani-

tanulni szeretnének. Szívesen vállaljuk, hogy igény szerint akár helyet is  biztosítunk 

számukra. 

 
Tanítana: Tanulna: 
 hímzést: Szeitz Istvánn 

 Vigula Sándorné 
 Sárosi Antalné 
 Gínál Jánosné 

 kötést, horgolást: Badar Istvánné 
 gobelin varrást: Fekete Antalné 
 szabást, varrást: Huber Gáborné 

                                   Ámanné Rónai Mária 
 barkácsolást:Vigula Sándor 
      Mendler Gábor 

Halász Ferenc 
            Hidasné Márin Magdolna 

Angeliné Kismók Melinda 
            Angeli Laura 
            Gatter István 
 fémmegmunkálást: Kollár Richárd 
 kertészkedést: Flaiszné Szabó 

Erzsébet 
 főzést: Sebestyénné Márin Anna 
 sütést: Ledniczky Jánosné 

Albertné Iván Anita 
Török Dóra 
Barabás Józsefné 

 cukrászat: Baranyainé Illés Anett 
 tartósítást(befőzés, savanyítás): 

Hernerné Márin Ágota 
Ginder Károlyné 

 mézeskalács sütést, díszítést: 
Jankovichné Csordás Csilla 

 fotózást: Angeliné Sebestyén Edit 
 jógát: Taner Gabriella 
 angol nyelvet: Taner Gabriella 
 éneket: Hardi Tamásné 

Vargáné Lógó Helga 

 szövést: Szeitz Istvánné 
Mészárosné Geiger Mária 
Huber Gáborné 
Rácz Hajnalka Mária 
Török Dóra 
Hábermayer Viktória 
Taner Gabriella 
Miskolczi Anita 
Hernerné Márin Ágota 
Ledniczkyné Fetter Anna 

 társastáncot: Fekete Antalné 
Jankovichné Csordás Csilla 

 angol nyelvet: Kollár Richárd 
Óvári Zoltánné 

 német nyelvet: Óvári Zoltánné 
 spanyol nyelvet: Manhalter Gábor 
 főzést(új receptek):  

Vigula Sándorné 
Gínál Jánosné 
Badar Istvánné 
Sebestyénné Márin Anna 
Halász Ferenc 
Markó Anita 
Füleki Antal 
Angeli Laura 
Baranyainé Illés Anett 

 virágkötést:Flaiszné Szabó Erzsébet 
 gyöngyfűzést: Ledniczky Jánosné 
 horgolást: Ámanné Rónai Mária 
 barkácsolást: Albertné Iván Anita 
 hangszeres zenét: Hardi Tamásné 

Vargáné Lógó Helga 
 kosárfonást: Rácz Hajnalka Mária 

                     Lei Menyhértné 
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 transzferálást: Rácz Hajnalka 
 körömápolást: Ledniczkyné Fetter 

Anna 
 kosárfonást: Mészárosné Geiger 

Mária 
 böllér ismeretek: Manhalter Gábor 
 népzenét: Takács Lajosné 
 labdarúgást: Ledniczky László 
 sport: Füleki Antal 

                     Vigula Sándor 
 magyar néptáncot: Taner Gabriella 
 népzenét: Takács Lajosné 
 riselést: Ledniczky László 
 sütést: Barabás Józsefné 
 borkóstolás(sommelier):  

Gatter István 
 szabás, varrást:  

Hidasné Márin Magdolna 
Tóth-Mészáros Dorina 

 marketing ismeretek:  
      Mendler Gábor 

 
 

 

 
 

Az adatbázist folyamatosan bővítjük, igyekszünk napra készen tartani. Amennyiben a  

vírushelyzet engedi, akár csoportos foglakozásokat is szervezhetünk egy-egy téma köré. 

 

Császártöltés, 2020. október 1. 

 

 

                                                                                Rácz Hajnalka Mária 
                                                                                 Művelődésszervező 


