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Nincs megállásMájusfa állítás 2018

képes Híradás
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A ciklus elején, 2014-ben kitűz-
tem célokat, de menetközben 
új lehetőségek is jöttek szép 
számmal. Nem mehettem el 
mellettük közömbösen, ha-
nem megvalósítandó feladatok 
lettek ezek is. Dolgozom érte, 
hogy megvalósuljanak, mert 
mindezekkel egyre több lesz a 
falu. Fejlődésben, közösségben, 
mindenben. Jó csapat van mel-
lettem, támogatnak, segítenek, 
de látom és átélem, hogy nem 
sima út ez.
 Ez alatt a pár év alatt megis-
mertem a mennyországot és a 
poklot, az örömet és a bánatot, 
az álmodozást és a realitáso-
kat. Jó döntéseket hozni, hogy 
a szerény lehetőségeink mellett 
a legjobbat hozzuk ki, nagyon 
nehéz. 
Itt van például az orvosi ren-
delő felújítása. 2016-os költ-
ségvetéssel 2018-ban tudtunk 
hozzákezdeni. Persze min-
den növekedett: munkadíjak, 
anyagköltségek. Mégis abból 
kell gazdálkodnunk, amit a 
pályázaton nyertünk. A mun-
kában a vállalkozók mellett az 
önkormányzat dolgozói vala-
mint a közmunkások is nagy-
ban kiveszik részüket. Az így 
hozzáadott munkával tudjuk 
kiváltani az áremelések miatti 
különbséget, tudunk mindent 
megvalósítani, amit eltervez-
tünk. Együtt dolgozunk azért, 
hogy a császártöltésiek egy 
szép rendelőt kapjanak. De azt 
is tudniuk kell, hogy mindemel-
lett a munkásainkra ezer feladat 
vár: kátyúzni, füvet nyírni, más 
önkormányzati ingatlanokat 
rendbe tenni és sorolhatnám. 
És itt van a kerékpárút. Amikor 
az első kapavágás megtörténik 
a kerékpárút megvalósításában, 
akkor hálát adok az égnek! Itt 
is 2016-os költségvetéssel kell 
számolnunk, most 2018-ban! És 

emellett még rengeteg nehéz-
séggel szembesültünk és szem-
besülünk a tervezés és az en-
gedélyeztetés során, gyanítom 
a kivitelezés sem lesz gond-
mentes. Ahogy haladunk előre 
mintha egyre több nehézséggel 
néznék szembe, mert olyan, 
előre nem látható akadályokkal 
találkozunk, amik megoldása 
nem könnyű feladat. Jól van, tu-
dom, tökéletes terv nem létezik, 
de  azt is tudom, hogy nem le-
het ok ami miatt megfutamod-
junk. Sokat dolgozunk a meg-
valósításért, nincs megállás. 
Hatalmas háttérmunkát végez-
nek a munkatársaim. Ezt Önök 
nem látják, nem is baj, hiszen az 
Önkormányzat, a Polgármeste-
ri Hivatal azért van, hogy a falu 
gondjait megoldja és ne a gond-
jaival terhelje Önöket. De tudni-
uk kell: erős csapat nélkül nem 
tartanánk itt.
Azért osztottam meg Önökkel 
a gondolataimat, hogy lássák 
semmi sem egyszerű. Ezek nem 
könnyű kihívások, hanem na-
gyok, sok nehézséggel és fele-
lősséggel járnak. 
Nincs megállás, mert a lehető-
ségek elrobognak mellettünk. 
Pontosan tudom hová akarok 
megérkezni, pontosan tudom, 
milyen tempóban lehet ezt el-
érni. És pontosan tudom ezek 
olyan lehetőségek, melyeket 
elszalasztani nagy vétek lenne. 
Ezért hát nincs megállás.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Süteménysütés a Májusfa állításra

Zenés ébresztő Május elsején

Bányai Gábor településünk országgyűlési képviselője
is részt vett a májusfa állításon

Trachttag a Polgármesteri Hivatalban

A Császártöltési Pincesorok Egyesület szeretettel
várja tagjai sorába a pince tulajdonosokat.

Bővebb felvilágosítás:
Pittenauer Zoltán 06 70 221 9208
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Hírek a községHázáról

Kéményseprés Tudnivalók 
a kémények 

ellenőrzéséről

Házhoz menő lomtalanítás Egy felejthetetlen születésnap

Angelus Silesius:
Könyörgés a Szentlélekhez

egyHázi Hírek

Az alábbiakban szeretnénk tá-
jékoztatást nyújtani a lakosság 
felé a kéménysepréssel kapcso-
latos legfontosabb tudnivalók-
ról:
1.) Családi ház esetében, ha a 
házba nincs bejegyezve gaz-
dálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprés ingyenes. A ké-
ményseprő akkor jön, amikorra 
a kéménytulajdonos időpontot 
foglal. 
2.) Családi ház esetében, ha 
a házba be van jegyezve gaz-
dálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprést egy-, vagy két-
évente kötelező megrendel-
ni egy kéményseprőcégtől. A 
megrendelés gyakorisága attól 
függ, hogy milyen fűtőeszköz 
van a kéményhez csatlakoztat-
va. Ha a házban szilárd tüzelő-
anyaggal fűtenek, akkor éven-
te, ha gázzal, akkor kétévente. 
A kéményseprésért ebben az 
esetben fizetni kell. 
3.) Amennyiben valaki társas-
házban él és a lakásba nincs be-
jegyezve gazdálkodó szervezet, 
akkor a kéményseprő értesítést 

követően magától fog érkezni 
és ingyenesen elvégzi a sor-
munkát. 
4.) Amennyiben valaki társas-
házban él és a lakásba be van 
jegyezve gazdálkodó szervezet, 
akkor a kéményseprő magától 
érkezik, de a munka díját ki 
kell fizetni. Ha a lakásnak saját 
kéménye van, akkor az egész 
munka díját, ha a lakás a tár-
sasház gyűjtőkéményére van 
csatlakoztatva, akkor a munka 
rá eső részét kell kifizetni. 
Településünk esetében a lakos-
sági kéményseprést a kataszt-
rófavédelem látja el. A lakos-
sági ügyek intézése az alábbi 
módokon történhet:
• e-mailben, levelét a 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címre küldve
• postai úton a BM OKF GEK 
részére címzetten, 1903 Buda-
pest, Pf.: 314. címre küldve (le-
tölthető iratminták)
• telefonon a 1818-as ingyene-
sen hívható központi telefon-
számon jelentkező ügyintéző-
nél

• személyesen, ügyfélfogadási 
időben a Bács-Kiskun megyei 
ellátási csoportnál (6100 Kis-
kunfélegyháza Kossuth Lajos 
utca 15. )
• külföldön tartózkodó állam-
polgárok a +36 (1) 550 1858 
helyi díjszabással hívható tele-
fonszámon érik el ügyfélszol-
gálatot.
Településünkön a gazdálkodó 
szervezetek körében az alábbi 
szolgáltató(k) végez(nek) ké-
ményseprést:
• Filantrop Környezetvédelmi 
és Fűtéstechnikai Nonprofit 
Kft.,
• Halas-Thermo Kistérségi Ké-
ményseprő Kft.,
• Kéményseprőipari Kft.,
• Országos Kémény Ellenőrző 
Szolgáltató Kft.,
• Szegedi Kéményseprőipari, 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft.,
• Tűzker-Imp Tüzeléstechnikai 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Bt.,
• Vadkert-Filant Kéményseprő 
és Tüzeléstechnikai Bt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt la-
kosságot, hogy Császártöltés 
településen a lakossági ké-
ményseprő és kéményellenőr-
ző tevékenységet a katasztró-
favédelem kéményseprőipari 
szervezete végzi.
2016 második féléve óta tele-
pülésünkön a lakosság számá-
ra végzett kéményseprőipari 
tevékenység ingyenes. 
2018. január elsejétől a  sormun-
ka csak a társasházak és a lakó-
szövetkezeti ingatlanok eseté-
ben történik ütemterv szerint és 
kötelezően. 
Fontos változás, hogy lakos-
ság maga kell gondoskodjon a 
kémények ellenőriztetéséről és 
tisztíttatásáról. Az egylakásos 
épületek – jellemzően a családi 
házak – tulajdonosai és haszná-
lói a nekik leginkább megfelelő 
időpontra maguk kezdemé-
nyezik égéstermék-elvezetőjük 
elenőrzését.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy településünkön az idei év-
től megváltozik a lomtalanítás 
rendszere. A szolgáltató, azaz 
az FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. a korábban meg-
szokott előre ütemezett, telepü-
lés egész területére vonatkozó 
egy meghatározott napon törté-
nő lomtalanítás helyett bevezet-
te a házhoz menő lomtalanítás 
rendszerét. 
2018. évtől a szolgáltató éven-
te 2 alkalommal – azonban az 
ingatlantulajdonossal egyedileg 
előre egyeztetett időpontban, 
annak megrendelését követő-
en – a háztartásban keletkezett 
lom (feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, 
bútorokat) háztól történő el-
szállítását kívánja biztosítani 
a hátralékkal nem rendelkező 

ügyfelek részére. Ezáltal meg-
történik a szolgáltatás színvo-
nalának magasabb szintre eme-
lése, hiszen minden településen 
élő lakos maga választhatja 
meg a számára legmegfelelőbb 
időpontot.
2018. évben a házhoz menő 
lomtalanítást egész évben 
(2018. december 31-ig) kérheti 
az ügyfél előzetes egyeztetést 
követően.
Az ügyfél lomtalanítási igényét 
a +36/20/401-4304 telefonszá-
mon tudja jelezni az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársa felé. Az egyeztetés 
folyamán szükség lesz az ügy-
fél partnerazonosító számára, 
mely a számlán megtalálható. 
A lom elszállításának feltétele, 
hogy az ügyfélnek díjhátraléka 
ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. Az ügyfél a megadott 
+36/20/401-4304 telefonszámon 
egyezteti adatait, és a kért el-
szállítási időpontot az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársával.
2. Az előre egyeztetett időpont-
ban az ügyfél kihelyezi az in-
gatlan elé a lomhulladékot.
3. Az FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. szállító járműve 
az egyeztetett napon elszállítja 
azt.
Házhoz menő lomtalanítás 
keretében elszállítható hulla-
dékok a korábban megszokot-
tak szerint Pl. feleslegessé vált 
használati tárgyak, eszközök, 
bútorok. A nagydarabos lom 
(pl. bútor) kivételével a kisebb 
méretű anyagok a hatékonyabb 
elszállítás és szétszóródás meg-

akadályozása érdekében kizá-
rólag bezsákolva, kötegelve ke-
rülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás 
körébe, így nem kerülnek el-
szállításra:
• gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulla-
dék, építési, bontási hulladék,  
egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék;
• elektromos, elektronikai ké-
szülékek (pl. TV-készülék, hű-
tőgép…);
• veszélyes hulladékok, gumi-
abroncs;
• heti szemétszállítás körébe 
tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói tevé-
kenységből származó hulladék.
Kérjük a lakosságot a fentiek-
ben foglaltak szíves megértésé-
re és tudomásul vételére.

Emlékszem, míg élt Matildka 
néni, aki a templomnak dolgo-
zott, Pünkösdnek reggelén min-
dig meglepett bennünket. Mire 
kijöttem a plébániáról, már a 
virágos bodzaágak ott díszeleg-
tek a templom bejárati ajtaján, s 
a plébániáén is. valaki ott járt, 
titokban, s ajándékozott, megle-
pett, vidámított.

Gyerekkoromban, apai nagy-
anyámhoz minden nap elke-
rékpároztam, s az utcájukban 
az ablakok párkányait, kapukat 
piros rózsák díszítették. Nekem 
ez már akkor is nagyon tetszett, 
a megfoghatatlannak látható 
jelei.
Különösen a titkon, észrevétle-
nül odahelyezett virágok gon-
dolkodtattak el, fogták meg a 
lelkemet.
S ma is visszatér az érzés, s a 
gondolat. Titkon. Milyen észre-
vétlenül, gyöngéd jelenléttel ott 
van velünk, bennünk, körülöt-
tünk az Isten, Lelke által.
Az ember hányszor áll válasz-
út előtt, döntenie kell. S amikor 

kiderül, hogy a lehető legjobb 
döntést hoztuk, bizony ritkán 
jut eszünkbe, hogy talán valaki 
szelíden sugallta, hogy így cse-
lekedjünk.
Pünkösd az egyház születésé-
nek napja, mert e naptól kezdve 
a hívek száma nagy növekedés-
nek indul, az apostolok soha 
nem látott lendületet kapnak 

az igehirdetéshez és tanúságté-
telhez, s az Egyház ezáltal kilép 
rejtekéből, s elindul, hogy meg-
hódítsa a világot. Bőven van 
mit tenni. Ezt a feladatot a Mes-
ter bízta rájuk, s most kezdetét 
veszi a munka. Az evangélium 
hirdetése, mégpedig minden 
népnek. S Jézus velük van ígé-
rete szerint. Megtapasztalják se-
gítségét a Lélek indíttatásai ál-
tal, csodák és jelek kísérik majd 
cselekedeteiket. S az Egyház 
élni fog, s mind többen lesznek, 
akik megtérnek, s magukhoz 
ölelik a hitet.
A pünkösdi csoda soha nem 
látott meglepetést és csodálko-
zást vált ki azokban, akik ennek 

Elsőáldozás Császártöltésen

részeseivé váltak. Mindenki a 
saját nyelvén hallotta az ige-
hirdetést, mely Isten csodás 
tetteiről szóltak. S mi ma is azt 
kérdezzük, hogy ez hogyan le-
hetséges. Vajon miként kell ezt 
értelmezni?
Nekünk is mondhatná Jézus: 
hát még mindig nem értitek? 
Bizony nem könnyű megérteni 
azt, ami egyedül Isten számára 
felfogható, de mely csodának 
részeseivé akar tenni bennün-
ket.
Pál apostol meg is magyarázza, 
hogy ez a képesség senkinek 
sem adatik meg, csak a Szentlé-
lek által. A képességeink, adott-
ságaink a Lélek ajándékai, hogy 
általuk képessé váljunk a felis-
merésre, a megértésre, az Isten-
nek tetsző életpályára állni.
Valamennyiünket ugyanaz 
a Lélek itatott át - mondja az 
apostol. Minden embernek 
ugyanaz a méltósága. Ha Isten 
így tekint ránk, akkor nekünk 
is hasonlóképpen kell cseleked-
nünk. Ez az igazság megfordít-
va is igaz. Ha annyira szemet 
szúr a másik ember mássága, 
nemzeti hovatartozása, állapot-

beli különbsége, akkor fel kell 
tenni magunkban a kérdést, 
hogy vajon milyen lélek lakozik 
bennünk. Ahol a Lélek kiárad, 
ott Istenre és egymásra talál-
nak az emberek.
Pünkösdkor korona kerül a 
húsvéti csodára. Urunk menny-
bemenetelekor olvastuk, hogy 
még akkor is voltak, akik ké-
telkedtek. S Húsvétvasárnap 
este is félelem és bizonytalan-
ság jellemezte az apostolokat. 
Nem véletlenül köszönti őket 
Jézus e szavakkal: „Békesség 
nektek!”Most azonban, Pün-
kösd ünnepén, nincs többé he-
lye a hit gyengélkedésének, a 
kétkedésnek. Most csak lángo-
lás van, tűz, a szeretet tüze, s 
talán sok örömkönnycsepp is. 
Az apostolok e naptól kezdve 
megállíthatatlan buzgósággal 
indulnak az apostoli munkára, 
hiszen világgá kell kiáltaniuk: 
Jézus él, ma is él, velünk van, 
s többé nem hal meg. Minden 
igaz a tanításából, az utolsó be-
tűig. Boldog, aki hívővé lesz!

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt, Plébános

SZENTLÉLEK! Fő jó! Szent neved
Borítsa lángja szívemet!

Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.

Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élő, nagy hitet!

Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétbe haljak én.

Te szent árnyékod hűvösítsen,
Hogy idegen tűz ne hevítsen.

Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.

Fő Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.

Ajándékaid, mint a tenger,
S nélküled koldus csak az ember.

Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!

Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.

Te jó tanácsod hadd vezessen, 
Különböztessek jól, helyesen.

Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.

Arany folyam vagy, bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,

És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy te és mily édes.

Szemem mindig csak Rád tapad:
Igazság Lelke csak Te vagy!

Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.

A szívem várja vágyva, halkan,
Őt várja ez az üres barlang.

Boldog lesz, majd ha áldva jő:
Örökre nálam marad Ő!
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2018. április 27-én, immáron 
11. alkalommal rendeztük meg 
Császártöltésen a Német nem-
zetiségi és német versmondó 
versenyt.
10 település képviseltette ma-
gát: Baja, Vaskút, Harta, Hajós, 
Nemesnádudvar, Érsekhalma, 
Kiskunhalas, Soltvadkert, Kis-
kőrös és Császártöltés 51 jól 
felkészített tanulóval. Az idei 
évben is nehéz dolga volt a 
zsűrinek- Kőműves Péter, Kő-
műves Péterné, Ruffné Stadler 
Jusztina, Stadlerné Csányi Éva 
-, hiszen mind nyelvjárásban 
mind irodalmi német nyelven 
is kiváló produkciók hangzot-
tak el.
A császártöltésiek közül Gatter 
Kitti 2. osztályos tanuló (felké-
szítő tanár.:Schuszterné Bárth 
Éva)  nyelvjárás kategóriában 
2. helyezést ért el. Ügyesen sze-
repelt az első osztályos Albert 
Noémi is (felkészítő tanár: Ba-
rabás Józsefné). Gratulálunk!
A verseny tanulóinak igen 
színes programot állítottunk 
össze. Lehetőségük volt bar-
kácsolásra, díszíthettek bögrét 
Hidasné Márin Magdolna segít-

ségével, valamint kékfestő min-
tával köveket festhettek Koch 
Barbara és Rácz Hajnalka veze-
tésével. A zsűri értékelése után 
Áprily Géza érkezett hozzánk, 
aki jódlizott gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt.
Az idei évben sem maradhatott 
el egy hagyományos császár-
töltési kalács sütése. Schuszter 
Istvánné és Koch Teréz 115 tojás 
felhasználásával „Paurkiáhlát” 
sütöttek a vendégeknek, ami 
igen nagy sikert aratott.
A vendéglátást és a verseny-
ző gyerekek könyvjutalmát a 
Csengőszó iskolai alapítvány-
nak és Dóráné Heibl Anikónak 
köszönhetjük.
Herner Melinda és Koch Teréz 
a versenyt megelőzően idejüket 
nem kímélve „Tschasartet” fel-
iratú kulcstartókat készítettek a 
gyerekeknek és az őt kísérő pe-
dagógusoknak.
Továbbá köszönjük a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
valamint Stadlerné Csányi Éva 
támogatását.
Reméljük mindannyian jól érez-
ték magukat és viszik tovább 
Császártöltés jó hírét.

Április 21-én, szombaton a 
Föld Napja alkalmából Családi 
Napot szerveztünk az óvodás 
gyerekek és szüleik számára. 
Úti célunk a Parkerdő volt. Út-
közben 4 állomáson érdekes fel-
adatokat kellett teljesíteni. Reg-
gel 8 órakor gyülekeztünk az 
óvoda udvarán, ahol mindenki 
„Menetlevelet „ kapott. Az első 
feladatot is itt kellett teljesíteni, 
ami papírcsákó hajtogatás volt. 
Innen csoportonként indultunk 
tovább az óvó nénik vezetésé-
vel. A foci pályán labdás játék 

várta a gyerekeket, a Kulcsos 
háztól az mehetett tovább, aki 
dobókockával 6-ost dobott, a 
Parkerdőben pedig állatos ki-
rakó összerakása volt a feladat. 
A gyerekek minden állomáson 
a sikeres feladatmegoldás után 
pecsétet kaptak Menetlevelük-
be. A Parkerdőben jutalomban 
részesültek a résztvevők. Az ál-
lomásokon a Töltési Társaskör 
tagjai voltak segítségünkre! Ez-
úton is szeretnénk megköszön-
ni, hogy aktívan közreműköd-
tek a program lebonyolításában!

2018. 04. 28-án, Siófokon ren-
dezték meg az I. Siófok Kupa 
Országos Tánciskolás Ver-
senyt, ahol a Gemenc Művészeti 
Iskola „első versenyes” párosa, 
Tóth Erik Mátyás – Szuhai Ni-
koletta junior I. korcsoportban 

a kezdő standard táncok / An-
golkeringő, Tangó, Quickstep/ 
versenyén a 3. helyen végzett, 
még az egy tánc Rumbában a 3. 
Cha-cha-chában, a 6. helyet sze-
rezték meg. Felkészítőjük: Or-
bán Ferencné, táncpedagógus.

2018. április 27-ére hirdette 
meg a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzata 
a Trachttagot. Ezen a napon 
iskolánkban is, pedagógusok 
és a gyerekek „Trachtot” visel-
tek, népviseletbe bújtak. Mivel 
az országos Trachttag és a he-
lyi német versmondó verseny 

ugyanarra a napra esett, így a 
hozzánk látogató településeket, 
iskolákat képviselő gyerekek 
is Trachtot vagy a népviselet 
egye-egy elemét, részét visel-
ték. Érdekesnek találták és 
megcsodálták a gyerekek egy 
településre jellemző, a miénktől 
eltérő népviseleti darabokat.

Családi Nap

Táncverseny

Trachttag az iskolában

Német nemzetiségi és 
német versmondó verseny
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óVOdai és iskOlai Hírek

Kirándulás Budapestre

Játékos vetélkedő a Föld 
napja alkalmából

Anyák Napja 
az Óvodában

Óvodai hírek

Vers- és mesemondó 
verseny CsászártöltésenÁprilis 20-án 45 tanuló utazott 

Budapestre 4 pedagógus kísé-
retében.
Első állomásunk a Parlament 
volt. A 45 perces séta alkalmá-
val idegenvezető segítségével 
megtekintettük az épület dísz-
lépcsőjét, kupolacsarnokát, a 
koronázási ékszereket, a felső-
házi társalgót és az üléstermet. 
Megismerkedtünk a Ház törté-
netével, építészetével, majd a 
Látogatóközpontban interaktív 
kiállításon vettünk részt.
Következő programunk a 
Cyberjump volt, ami Európa 
egyik legnagyobb trambulin-

parkja. Az itt eltöltött egy óra fe-
lért egy komoly testmozgással. 
Végül a Body kiállításra láto-
gattunk el. A tárlat a lenyűgöző 
emberi testet mutatja be a láto-
gatók számára különböző élet-
szakaszokban, és lehetővé teszi, 
hogy tetőtől talpig betekintést 
nyerjünk bőrünk alá.
Ez a nap a kultúráról, testmoz-
gásról és a biológiáról szólt. 
A programokat Sebestyénné 
Márin Anna, Petz Erzsébet és 
Dóráné Heibl Anikó szervezte 
meg.

 Dóráné Heibl Anikó

Április 20-án, pénteken a Sport-
csarnokban közös filmvetítésen 
vettek részt az általános isko-
la tanulói a Föld napja alkal-
mából. Yann Arthus-Bertrand 
francia természetfotós doku-
mentum filmjét néztük meg, 
amely a bolygónk természeti 
kincseiről és a törékeny ökoló-
giai egyensúlyáról szól. A film 
a világ több mint 50 országába 
kalauzolt el, csodákkal, meg-
lepetésekkel, kérdésekkel és 

aggodalommal teli mondani-
valója egyszerre tanította és 
ösztönözte cselekvésre nézőjét. 
A vetítés végén, egy játékos 
vetélkedő formájában közösen 
megbeszéltük a természetvéde-
lem fontosságát és azt is, hogy 
mi mit tehetünk a Föld termé-
szeti környezetének megóvása 
érdekében. A vetélkedő díjait a 
Császártöltés Fejlődéséért Köz-
alapítvány és az Önkormány-
zat ajánlotta fel.

Május 4-én a kis –és középső 
csoportban Anyák napjával 
egybekötött Évzáró ünnepséget 
tartottunk. A gyerekek hetekkel 
korábban izgatottan készítették 
el az ajándékokat anyukájuk-
nak. A kiscsoportosok festett 
kéznyomatból készült tulipá-
nokkal, a középsősök papírgo-
lyókból ragasztott szívecskék-
kel lepték meg az ünnepelteket. 

Péntek délután izgatottan gyü-
lekeztek a gyerekek szüleikkel 
az óvodában. Először az év 
során tanult versekből, dalok-
ból, körjátékokból összeállított 
hangulatos műsorukat adták 
elő a vendégeknek, majd kö-
szöntötték az édesanyákat is. 
Ezt követően az óvoda dolgo-
zói süteménnyel kínálták meg a 
gyerekeket és a felnőtteket.

A Császártöltési Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Vers- és mesemondó Ver-
senyt tartott 2018. április 19-én.
Angeliné Kismók Melinda alsós 
munkaközösség-vezetője kö-
szöntötte a gyerekeket, szülőket 
és nagyszülőket.

Nagy öröm, hogy rendre min-
den évben, így az idén is nagy 
létszámmal jelentkeztek szaval-
ni. A versenyt a következő zsűri 
értékelte: Méder Györgyné a 
zsűri elnöke, Páncél Ferencné 
és Kara Miklósné.

Május 29-én a nagycsoportosok kirándulása Szegedre a
„FALATKÁK” Óvodai Alapítvány

támogatásával.
Június 1-én nagycsoportos Évzáró és ballagás.

VErSMONdÓK:
I. kategória (1-2. osztály)
1. Turcsik Rebeka
2. Németh Nóra
3. Lakner Stella
Különdíj: Albert Noémi, Tóth 
Hanna Éva
II. kategória (3-4. osztály)
1. Kapitány Réka
2. Dobár Hanna
3. Sereg Tamara
Különdíj: Weitz Viktor
III. kategória (5-6. osztály)
1. Dóra Lili
2. Szuhai Nikoletta
3. Jankovich Anett
Különdíj: Szamosi Milena, 

Nagy Evelin
IV. kategória (7-8. osztály)
1. Keresztes Kinga
2. Vikker Emma
3. Megyeri Ramóna
Különdíj: Hársch Valentina

MESEMONdÓK
I. kategória (1-2. osztály)
1. Gatter Kitti
2. Markó Evelin
3. Tóth Szabolcs
II. kategória (3-4-5. osztály)
1. Albert Dominik
2. Ledniczky Hunor
3. Tóth Gréta Anna
Különdíj: Lei Laura

www.csaszartoltesiek.hu

A mi csemeténk
Egy kedves rózsaszín virágú 
kisfa színesíti a Ligetet április 
23. óta. A “Falatkák “ Óvodai 
Alapítvány a Föld Napja alkal-
mából vadcseresznye fát ültetett 
a 2017- ben született babáknak. 
A nagycsoportos ovisok verssel, 
énekkel köszöntötték a jelenlé-

vőket. Az apukák, nagypapák 
segítségével méltó helyére ke-
rült a csemete, elé pedig egy 
szép gravírozott tábla, amit 
Rausch Györgynek (Eckerle) 
köszönünk szépen!

Herner Melinda
kuratórium elnöke
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Újszülöttek:
- Endler Bálint
született: 2018. március 27., Baja 
anyja neve: Schveibert Réka
- Wiedner Adél
született: 2018. április 9., Baja 
anyja neve: Kósa Zsuzsanna
Állampolgársági esküt tett:
- Liebl Sylvia Martha - 2018. 
március 22-én császártöltési  
lakos

közösségi életközösségi élet

Mikkamakka és 
barátai a császártöltési 

Könyvtárban

Anyák napja
a Baba-mama klubban

Császártöltési BorversenyMájusfaállítás, 2018

Pünkösd hava

A Felvidékről 
kitelepített magyarokra 

emlékeztünk

Könyvtári hírek

Anyakönyvi hírek
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A császártöltési Könyvtárban 
április 24-én vidám program 
várta a gyerekeket.
Barkóczi Titanilla a Furfangos 
Paraván egy személyes báb-
színház előadása. Az első, má-
sodikos és harmadikos kis diá-
kok kíváncsian figyelték Lázár 

Ervin: Vacskamati virágja című 
meséjét.
A gyerekek együtt nevettek, 
nagy szemekkel figyeltek és 
tapsoltak a bábszínház előadá-
sán és megígérték, hogy szí-
vesen elolvassák Lázár Ervin 
meséit.

Császártöltésen 2003 óta mű-
ködik a baba-mama klub. Az 
anyukákkal és a babákkal a 
könyvtárban találkozunk egy-
egy délután, ahol különböző 
programokkal várom Őket. 
Miközben a gyermekek játsza-
nak, az édesanyákkal beszélge-
tünk az őket érintő kérdésekről, 
megbeszéljük a gyermekgon-
dozással, neveléssel való prob-
lémáikat.
A klub működése alatt eddig 
elhangzott témák: babaápo-
lás, baba-gondozás, baleset-
megelőzés, elsősegélynyújtás, 
egészséges táplálkozás, baba-
patika, fogápolás, szobatiszta-
ság, betegségmegelőzés. Ven-

dégelőadók tartottak érdekes 
előadásokat a korai fejlesztés-
ről, a Dévény tornáról, a TSMT 
tornáról, az óvodai beszokta-
tásról, a babaúszásról, a logo-
pédiai fejlesztésről, gyermek-
lélektanról, biorezonanciáról. 
Ezen kívül különböző rendez-
vényekkel színesítjük a progra-
mot, mint a farsang, gyermek-
nap, mikulás- nap, anyák napja, 
ringató foglalkozás.
Az idén is megtartottuk benső-
séges keretek között az anyák 
napját, és egy kellemes, vidám 
hangulatú délutánt töltöttünk 
együtt.

Wicker Jánosné
családgondozó szakvédőnő

Április 19-én az előző évekhez 
hasonlóan idén is megrende-
zésre került a Császártöltési 
borverseny a Közösségek Há-
zában. A bírákat Lakner László 
a hegyközség elnöke köszön-
tötte. Három bizottság bírálta 
a 24 termelőtől beérkezett 91 
bormintát . Az eredmények 
kimagaslóan jók lettek. Össze-
sen 1 nagy arany, 32 arany, 35 

ezüst, 18 bronz és 5 oklevél-
lel lettek gazdagabbak az idei 
nevezők.A Falualapítók Ünne-
pén a legjobb fehér, rozé és vö-
rösborral újra megöntözheti a 
táncoló sváb szobrát Szemerey 
István Cserszegi Fűszeres bo-
rával, Csanádi Bálint Caber-
net Sauvignon rozé borával és 
Herner László Zweigelt vörös 
borával. 

Császártöltés Község Önkor-
mányzata és a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében 2018. 
május 6-án délután 3 órakor 
felállítottuk a község májusfá-
ját. A fát a helyi Erdészetnek 
köszönhetjük.
A májusfa, az óvoda előtt kiala-
kított helyére, a császártöltési 
népviseletbe öltözött felnőtt 
tánccsoport tagjai, az iskola 
nyolcadikos tanulói és az ön-
kormányzat dolgozói segítsé-
gével került a helyére. A helyi 
egyesületek, alapítványok, vál-
lalkozók képviselői helyezték 
el ünnepi szalagjaikat a fán és 
természetesen a borászok által 
felajánlott borok is felhelye-
zésre kerültek. Az Országos 
Német Önkormányzat szer-
vezésében Mecseknádasdon 
megrendezett országos borver-

senyen a töltési borok ismétel-
ten jól szerepeltek: Pittanauer 
Zoltán nagy arany, Berger Gá-
bor arany minősítést szerzett. 
Ezekből a borokból került egy-
egy palack a májusfa koronájá-
ra, Lakner László, a Hegyköz-
ség elnökének borával együtt.
Az ezt követő ünnepi műsor-
ban a Császártöltési Ifjúsági 
Fúvószenekar, az iskola tánc-
csoportja, a felnőtt tánccsoport, 
ill. a Fuchs-kórus szerepelt.
A műsor után a Közösségek 
Házában hagyományos la-
kodalmas süteményekkel és 
a töltési finom borokkal ven-
dégeltük meg a megjelente-
ket. Június 10-én szeretettel 
várunk mindenkit a májusfa 
„kitáncolására”, ahova a né-
met testvértelepülésünkről, 
Deggenhauserthalból is érkez-
nek vendégeink. 

A hosszú téli esték után ki va-
gyunk éhezve egy kis napfény-
re, melegre, színekre, illatokra. 
A május, azaz pünkösd hava 
minden évben a legmozgal-
masabb hónap az otthonban. 
Érezzük, hogy jól esik kimoz-
dulni. Ezért is indultunk egy 
kis sétára a faluban. Igaz, hogy 
a ligetre rálátunk az otthonból, 
de mégis más mikor átvágunk 
a frissen nyírt füvön, és meg-
csodáljuk a faluban gondosan 
ápolt virágokat. Megemléke-
zünk a magyarországi németek, 

és a felvidéki magyarok kitele-
pítéséről az emlékművek mel-
lett elhaladva. Megcsodáljuk 
a Deggenhausertal köz falaira 
festett vidám gyerekrajzokat, 
és az átépítés alatt álló rendelő-
nél is megállunk egy pillanatra, 
hogy lássuk, milyen kemény 
munka folyik odabenn. 
A következő alkalommal kicsit 
messzebbre merészkedtünk. A 
Kiskunhalasi Csipkemúzeumba 
látogattunk el. 

Flaisz Emőke
Intézményvezető

Az Önkormányzat szervezésé-
ben április 22-én, vasárnap dél-
után a Ligetben a Felvidékről 
kitelepített magyarokra emlé-
keztek a töltésiek. A műsor első 
felében Ledniczky Hunor és 
Dobosi Dorina verset szavalt, 
majd a Református Gyülekezet 
kórusa énekelt. Rácz Hajnalka 
Mária történelmi visszatekinté-
se után, Takácsné Stalter Judit 
polgármester asszony gondo-
latait hallhatták a megjelentek. 
Ezt követően Varga István idéz-
te fel a kitelepítés fájó emlékeit. 
A megemlékezés koszorúzással 

folytatódott a tavaly átadott 
emlékműnél. Császártöltés 
Község Önkormányzata nevé-
ben koszorút helyezett el Ta-
kácsné Stalter Judit polgármes-
ter asszony és Andocsné Lei 
Mónika képviselő, Dobosi Jenő 
és Gatter Istvánné a Felvidékről 
kitelepített magyarok nevében, 
Hajósi Felvidéki Kulturális 
Egyesület képviselői, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében Schuszter Ist-
vánné és Schuszterné Bárth 
Éva, valamint Maráz János és 
családja.

Tavasszal sok érdekes progra-
mot tartottunk a Könyvtárban. 
Pálfy Margit művésznő Márai 
estje mély gondolatokat ébresz-
tett bennünk, más aspektusban 
élhettük át a korábban olvasott 
műveket. Az iskolások Vers- és 
Mesemondó versenyén nagyon 
ügyesen teljesítettek a gyerekek. 
Öröm volt nézni mennyire ott-
hon érezték magukat a Könyv-

tárban, szinte nem is izgultak.
Dr. Bánáti István Öt sorsfordí-
tó évtized című könyvét han-
gulatosan mutatta be, magával 
ragadta a közönségét. A könyv-
nek lett után-nyomása, akik le-
maradtak róla beszerezhetik a 
könyvtárban.

Taner Gabriella,
könyvtárvezető

Wiedner Adél
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2018. május képes HírekspOrt

Trachttag

Foci Utánpótlás

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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2018.03.17-én 210 versenyző részvételèvel került megrendezésre 
a XXI. Solti Tavasz Kupa. A Dél- Magyarországi regionális judo 
versenyen Diák C korcsoport 36 kg-os súlycsoportjában Lovasi 

Lóránt 3. helyezést ért el. Gratulálunk!

A Zágrábi Nemzetközi 
Asztalitenisz Utánpótlás 
versenyen Lei Balázs az 
Ambrus Asztalitenisz 
Akadémia versenyzője 

csapatban arany- és egyéniben 
ezüstérmes lett. Gratulálunk!

III. NÉGY LÁB KESELY 
LOVASVERSENY

Vezetőszáras kategóriában 
Andocs Réka II. helyezést

ért el. 
Gratulálunk!

Györgye Márk a Császártöltési 
Bánáti Miklós Általános Iskola 
8. osztályos tanulója 2014 óta a 
Kecskeméti Labdarúgó Akadé-
mia játékosa.
2016-ban korosztályában beke-
rült a  megye válogatottba, majd 
2017-ben a  régió válogatottba. 
2018 februárjában meghívót ka-
pott az U15-ös Magyar váloga-
tott edzőtáborába Telkibe, ahol 
2 napos összetartáson vehetett 
részt a szakmai stáb irányítása 
alatt.
2017 decemberében  a Kecs-
keméti LC -KTE Sportiskola 
edzőinek és szakmai vezetőinek 

döntése alapján az U15 korosz-
tályban „TALENTUM DÍJBAN” 
részesült. Gratulálunk!

2018. március 28-án került meg-
rendezésre a Kiskőrös kistérsé-
gi mezei futóverseny, melyen 
iskolánk tanulói is részt vettek. 
A futóversenyen kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott Halfinger 
Zsolt 4. osztályos tanuló, aki 
II. korcsoportban I. helyezést 
ért el, valamint Husti Hanga 5. 
osztályos tanuló, aki III. korcso-
portban a II. helyen végzett.
A mezei futóversenyen isko-

lánk kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tanulói továbbjutottak 
a 2018. április 9. napján, Kecs-
keméten megrendezett Diák-
olimpia megyei döntőjébe, ahol 
szintén remekül teljesítettek. 
Halfinger Zsolt a 40., Husti 
Hanga a 21. helyen ért célba ka-
tegóriájában.
A versenyzőknek gratulálunk, 
további hasonlóan szép ered-
ményeket kívánunk!



2018. májusképes Hírek
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Anyák napja az óvodában

Anyák napja a Baba-Mama Klubban


