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Az interneten régóta kering egy 
Churchillről szóló anekdota. 
Eszerint amikor a háború alatt a 
pénzügyminisztere azt javasol-
ta, hogy a nehéz költségvetési 
helyzet miatt zárják be a kultu-
rális intézményeket, Churchill 
visszakérdezett: „Akkor miért 
élünk?” Szinte biztos, hogy a 
párbeszéd ebben a formában 
nem történt meg: semmi nyo-
ma sincs, főleg nem Churchill 
hagyatékában. De éppen azért 
tartja magát makacsul, mert akár 
mondhatta volna. 
Nehéz idők jönnek, kemény 
döntéseket hoztunk és kemény 
döntések előtt állunk. Az évek 
alatt a közintézményeinket ellát-
tuk napelemekkel, korszerű nyí-
lászárókkal, szigeteléssel. Azon-
ban az energiaárak emelkedése 
miatt fontossági sorrendet kel-
lett felállítanunk, a fűtési szezon 
idejére szükséges bezárnunk né-
hány intézményünket. 
A könyvtárban a fűtési szezon 
kezdetétől könyvtárosunk ház-
hoz viszi a kért könyveket. Az 
olvasókkal tartja a kapcsolatot, 
tájékoztatást ad az újonnan érke-
ző könyvekről. Tehát aki olvasni 
szeretne, nem marad könyv nél-
kül, csak keresse a könyvtárost.
A Teleházban a klubokat és fog-
lalkozásokat átcsoportosítjuk 
azokra a helyekre, ahol amúgy 
is fűtenünk kell. A Teleházban 
az iroda működik, fénymásolás 
és egyéb szolgáltatás továbbra is 
a lakosság rendelkezésére áll. 
Az Angeli Mátyás Közösségek 
Házát bezárjuk, úgyszintén a 
Sportcsarnokot is. 
Azonban nem maradhatunk tel-
jesen közösségi rendezvények 
nélkül, nem zárhatunk be telje-
sen. Akkor miért élünk? – tehet-
nénk fel Churchill kérdését. 
Amikor kell, kinyitjuk ezeket 
az intézményeket, mert hosz-
szútávon nem nélkülözhetjük 
a közös programokat, hiszen 
ezek teljessé teszik az életünket. 
Élnünk kell és életünket szebbé 

és könnyebbé teszi mindaz, amit 
együtt tehetünk. 
Az életünk működéséhez, az 
önkormányzati feladatok ellátá-
sához hozzátartozik a közintéz-
mények működtetése. A Polgár-
mesteri Hivatalban is megtettük 
a szükséges takarékossági intéz-
kedéseket, úgyszintén az iskolá-
ban, az óvodában és az Idősek 
Otthonában is. 
A nélkülözhető szolgáltatásokat 
most szüneteltetjük pl. az uszo-
da a fűtési szezontól kezdve 
nem működik.
A kiállítások látogathatók, azon-
ban fűtés nem lesz a kiállítóhely-
ségekben.
Nehéz idők jönnek, küzdünk az 
energiaárakkal, a szomszédban 
háború van, de élnünk kell.
Ahol lehet takarékoskodunk, 
hogy biztosítani tudjuk a köz-
világítást, az intézmények mű-
ködését. Császártöltés lakóit 
is takarékosságra kérem. Az 
Önkormányzat nem tud egyéni 
problémákat megoldani: áram 
– és gázszámlákat kifizetni. Ké-
szülünk olyan megoldásokkal 
melyek segíthetnek a legna-
gyobb télben, de ez nem váltja 
ki az egyéni energiafogyasztás 
finanszírozását. 
Az élet egyikünk számára sem 
könnyű, nem mindig kedvez 
nekünk, de hinnünk kell, hogy 
jobbra fordul minden, hiszen 
élnünk kell és hinnünk, hogy a 
rossz után a jó következik.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Sváb Értéktár kiállítás megnyitása.
Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszönti a megjelenteket

Középiskolás, főiskolás és egyetemista jó tanulók díjazása 
a Falualapítók Ünnepén

Tanévnyitó a Bánátiban

Zarándokok Császártöltésen. A zarándokokkal érkezett Rumi 
Imre a Magyar Zarándokút Egyesület alapító tagja és elnök
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A cipóEbzárlat, legeltetési 
tilalom

Települési ügysegédi 
szolgálat

Iskolafelújítás

EGYHÁZI HÍREK

Egy kérdéssel kezdeném: Az 
emberi élet mely területéhez 
tartozik a hit, a vallásosság? 
Ép testben ép lélek, s mivel az 
ember test és lélek, ezért volta-
képpen a vallásosság, a hitünk 
átöleli az életünk minden te-
rületét. Mondom ezt én, vagy 
valljuk sokan, azonban a való-
ságban nem így van. Az embe-
rek nagyon is megkülönbözte-
tik a dolgokat, s differenciáltan 
viszonyulnak azokhoz. 
Sajnos, általános jelenség, hogy 

az életünk bizonyos folyamata-
iból kihagyjuk az Istent. Jogot 
formálunk arra, hogy egyes 
területeket csak magunknak 
tartsunk fenn, amibe senkinek 
semmi beleszólása. Azt szoktuk 
mondani, hogy privát dolog. 
Vannak, akik ezzel igen messzi-
re mennek. Nem csak saját éle-
tükben, de mások életét is ille-
tően. Mondván: „A pap is csak 
ember, s addig pap, ameddig 
az oltárnál van.” Habár a kifeje-

zetten papi szolgálat nem csak 
az oltárhoz kötődik, hanem 
mondjuk a gyóntatószékhez, a 
hittanteremhez, az oktatáshoz, 
a betegágyhoz, s végül a halot-
tainkat is elkísérjük. Tévedés 
arra hivatkozni, hogy azt, már-
mint a temetést, elvégezheti a 
diakónus, vagy adott estben 
megbízott laikus hívő is. Kívá-
natos, ha ezt megteheti, hogy a 
plébános búcsúzzon a hívektől 
a temetés alkalmával, az egész 
közösség nevében. Mostaná-

ban divattá vált nálunk, hogy 
a káplánok nagy búcsúzkodást 
szerveznek, amikor áthelyezést 
kapnak. Valójában a segédlel-
kész nem búcsúzik, s főleg nem 
kommentálja a plébános áthe-
lyezését, ha ő esetleg marad 
még azon a plébánián. 
Térjünk most vissza az elején 
felemlített kérdéshez, annak 
konkrét vonatkozásaihoz. A 
mai fogyasztói társadalomban, 
amikor minden irányból harc 

folyik az emberekért, hogy 
azokat megnyerjék a vásárlás-
nak, szórakozásnak, s termé-
szetesen a sportnak, ami ugyan 
egészséges, de olykor költsé-
ges is. Na meg persze a kikap-
csolódásnak, pihenésnek, az 
úgynevezett rekreációnak. Hol 
marad hely a vallásgyakorlat-
ra, imádságra, szentmisére és 
más egyebekre? A jó az, hogy 
a keresztény ember minden 
helyzetben megélheti kereszté-
nyi voltát, hiszen lehet és kell is 

keresztény módra szórakozni, 
pihenni, de még vásárolni is. 
Emlékszem, amikor még elég 
sokat jártam Szegedre, mert 
szerettem Magyarországon 
lenni, olykor egy kicsit a bevá-
sárlásaim úgy történtek, hogy 
az édesanyám, a húgom és a 
kislánya számára igyekeztem 
a nekik kellő és kedves dolgo-
kat megvenni. Volt olyan, hogy 
amikor hazaértem szerette-
imtől, a csomagok kipakolása 

után, azt vettem észre, hogy ne-
kem nem maradt semmi, csak 
egy szép nagy kenyér, illatos 
cipó. Mégis, boldog voltam. 
Nem lehetünk keresztények 
úgy, hogy az ne szője át min-
den cselekedetünket. 
Ám arra vigyázni kell, hogy 
mit helyezünk előtérbe. Nem 
lehet azt mondani, hogy a vál-
tozatosság kedvéért, lévén ma 
vasárnap, a kirándulás helyett 
elmegyünk szentmisére. A hit 
gyakorlása, különösen a szent-

mise nem lehet egy az esetle-
ges programok közül. A nagy 
igazság az, hogy akik oldottan, 
szépen betervezve eljutnak  a 
szentmisére, azok el tudnak 
menni kirándulni is. Talán még 
jobb kedvvel, s hálateltebb 
szívvel, hogy az is megadatott 
nekik.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

esperesplébános

Előző lapszámunkban adtunk 
tájékoztatást arról, hogy 2022-
ben tizenhatodik alkalommal 
kerül sor népszámlálásra. mely 
2022. október 1. és november 
28. között kerül végrehajtásra.
A népszámlálás Magyarország 
teljes népességére és az összes 
lakására kiterjed. Az adatgyűj-
tés pontos és részletes képet 
ad a népesség számáról, demo-
gráfiai jellemzőiről, egészségi 
állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemze-
tiségi és vallási összetételéről, 
élet- és lakáskörülményeiről. 
A népszámláláson való részvé-
telt a 2018. évi CI. törvény írja 
elő, eredményei mindannyiunk 
mindennapjait, jövőjét befo-
lyásoló szociális és gazdasági 
döntések, országos, regionális 
és helyi fejlesztések alapjául 
szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) minden magyarorszá-
gi lakcímre szeptember utolsó 
napjaiban postai felkérőlevelet 
küld. Ez nem névre szólóan 
érkezik a postaládába, a cím-
zésben csak a ház címe sze-
repel. Nagyon fontos, hogy a 
felkérőlevelet mindenki őrizze 
meg! A levélben a népszámlá-
lásról szóló hasznos informáci-
ók mellett egy 12 jegyű belépési 
kód is található, aminek segítsé-
gével minden háztartás önálló-
an, interneten keresztül ki tudja 
tölteni a népszámlálási kérdő-
íveket a népszámlálás honlap-
ján (www.nepszamlalas2022.
hu).
Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyaror-
szágon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 
12 hónapnál rövidebb ideig kül-
földön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról 
is, ha legalább 3 hónapja Ma-
gyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakás-
körülményekről is nyilatko-
zunk. Az ország területén min-
den
• lakás,

• lakott üdülő és lakott egyéb 
lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést 
szolgáló intézmény összeírása 
megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet 
minden, a tulajdonunkban álló, 
de adott esetben nem lakott, 
üresen álló lakásról is ki kell 
tölteni, az arra a címre érkezett 
felkérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy la-
káskérdőívet és annyi személyi 
kérdőívet kell kitölteni, ahányan 
a lakásban laknak. A kérdőív 
kérdéseire a 2022. október 1-jén 
fennálló állapotot alapul véve 
kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet ön-
állóan, az interneten október 1. 
és 16. között lehet kitölteni, egy 
erre a célra létrehozott zárt rend-
szerű, online felületen keresztül, 
amelybe a felkérőlevélben sze-
replő egyedi, 12 jegyű kóddal 
lehet belépni. Mindazok, akik 
október 16-ig online kitöltik a 
népszámlálási kérdőívet, nye-
reményjátékban vehetnek részt. 
Fontos, hogy a kitöltés végez-
tével kapott, a kitöltést igazoló 
kódot mindenki őrizze meg, 
mert azzal igazolható, hogy 
valóban megtörtént az online 
válaszadás, ki lettek töltve a 
kérdőívek. Azokat a háztartáso-
kat, amelyek október 16-ig nem 
élnek az online kitöltés lehetősé-
gével, október 17. és november 
20. között számlálóbiztosok ke-
resik fel, akik tableten rögzítik 
a válaszaikat. Akik pedig sem 
online, sem számlálóbiztos által 
nem teljesítik november 20-ig 
az adatszolgáltatási kötelezett-
ségüket, november 21. és 28. 
között pótösszeírás keretében 
a Polgármesteri Hivatalban je-
lentkezve tehetnek ennek eleget. 
Településünkön 7 fő számlá-
lóbiztos és 1 fő népszámlálási 
felülvizsgáló gondoskodik a 
népszámlálás jogszabály szerin-
ti végrehajtásáról.
Az összeírás során kérjük a la-
kosságot a számlálóbiztosokkal 
történő együttműködésre. 

Településünkön a rókák ve-
szettség elleni orális immunizá-
lására 2022. október 1. és 2022. 
október 6. közötti időtartamban 
kerül sor. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Főosztálya a helyi 
vakcinázási kampány megkez-
désétől számított 21 napig, azaz 
2022. október 1-tól október 21. 
napjáig ebzárlatot és legelteté-
si tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat tartama alatt
• tartási helyén minden kutyát 
és macskát elzárva, illetőleg a 
kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal 
vagy emberrel ne érintkezhes-
senek; zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését mel-
lőzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek;

• kutyát tartási helyéről csak 
pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni;
• a település területéről kizáró-
lag érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkező kutyát 
vagy macskát és csak a hatósági 
állatorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével 
szabad kivinni.
Az érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkező
• vadászebek,
• a fegyveres erők és fegyveres 
testületek ebei,
• a katasztrófa-mentő ebek,
• a segítő és terápiás ebek, va-
lamint a látássérült embereket 
vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfele-
lő használatuk idejére mentesek 
a korlátozás alól.
A tilalom megsértőjével szem-
ben élelmiszerlánc-felügyeleti 
bírság kerülhet kiszabásra.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Kiskőrösi Járási Hivatal 
Kormányablak Osztálya által 
ellátott települési ügysegédi 
szolgálat 2022. szeptember 1. 
napjától előre meg nem határo-

zott ideig szünetel. Az ügyse-
gédek által bevett kérelmek na-
gyobb részben elektronikusan 
is benyújthatók, illetve postai 
úton is beküldhetők.

A Császártöltési Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola a Miniszterelnökség támo-
gatásával 26.500.000 Ft-ot nyert a 
NEMZ-N-22-0014 kódszámú pá-
lyázatával, melyből megvalósí-
tásra került a tornaterem öltöző 
lapostető szigetelésének cseréje, 

az iskolaudvari féltető felújítá-
sa, illetve a mozgáskorlátozott 
rámpa héjazatának cseréje fény-
áteresztő borításra. A felújítások 
mellett a nyári hónapokban a 
teljes épület tisztasági festését 
elvégeztük, illetve tantermek bú-
torainak cseréje is megvalósult.

csaszartoltes.hu
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Az iskolának választani kel-
lett két lehetőség közül, mivel 
a 2019-es megnyert pályázatot 
nem valósítottuk meg a járvány 
miatt. Az egyik, hogy hagyjuk 
elveszni a megnyert támogatást 
és ezért nem adhatjuk be az új 
pályázatot, a másik az, hogy rö-
vid idő alatt megszervezünk egy 
kirándulást az elmaradt helyett. 
Az érintett szülők véleményét 
kikérve döntöttünk a kirándulás 
megvalósítása mellett.
2022. július 14-től 16-ig a hato-
dikosok és néhány hetedikes 
tanuló vett részt „Határtalanul!” 
kiránduláson, a Felvidéken.
Az első programunk helyszí-
ne az izsai Kelemantia Római 
Kori és Néprajzi Múzeum volt. 
Itt Marika néni részletesen me-
sélt az izsai népművészetről, a 
kézimunkákról, a híressé vált 
rövid szoknyás népviseletről. 
Megtudhattuk, hogyan szállítot-

ták a Dunából kifogott vizákat 
az uralkodóknak, majd a római 
korról hallhattunk nagyon szí-
nes és érdekes információkat a 
kiállított tárgyakkal kapcsolat-
ban.
Izsáról a közelben fekvő Gútára 
utaztunk, hogy megnézzük a 
Vízi malmot. Egy mesébe illő, 
fedett fahíd vezet a malomhoz, 
amely a maga 86 méteres hosz-
szúságával Európa leghosszabb 
fa hídja.
Az egész délutánt Révkomá-
romban töltöttük el. Gyalogo-
san és kisvonaton ismerkedtünk 
meg a várossal. Először az Euró-
pa Udvart kerestük fel, majd a 
Klapka téren hűsölve, a Klapka 
indulót hallgatva megnéztük 
a toronyban megjelenő huszár 
szobrát. Ezután egy kisvonaton 

utazva megismerkedtünk Rév-
komárom városával.
A városnézés után elindultunk 
Ógyallára, a szálláshelyünkre. 
Kényelmes, tágas 4 ágyas szo-
bákban töltöttük el az estét és 
éjszakát. A kollégium éttermé-
ben fogyasztottuk el az ízletes és 
kiadós vacsorát. Meglepetésként 
a leves és főétel mellé egy tábla 
Milka csokit is kaptunk. Takaro-
dó előtt még felkerestük a közel-
ben lévő áruházat, betudva egy 
esti sétának. Egyben mindenki 
megnyugodva tudott lefeküdni, 
hogy nem kell hazavinnie az ösz-
szes zsebpénzét. Szerencsénkre 
a második napon a hőmérséklet 
jó néhány fokkal hűvösebb lett 
az előző napinál, így igazi kirán-
duló időben volt szerencsénk.
A garamszentbenedeki apátság-
ban őrzik a Szent Vér ereklyét 
(Veronika kendőjének egy da-
rabját.) Az ereklyét nem tudtuk 

megnézni, mert be volt zárva a 
kápolnába, de átéreztük azt a 
helyzetet, hogy a Jézus vérét-
verítékét tartalmazó ereklyétől, 
mindössze néhány centiméterre 
vagyunk.  
Ezt követően elindultunk, hogy 
felkeressük Európa egyik leg-
szebb várkastélyát Bajmócon.  
2 óra után indultunk el Nyitrára, 
ahol idegenvezető segítségével 
ismerkedtünk meg a várral. Elő-
ször a székesegyház tornyából 
csodáltuk meg a varázslatos 
kilátást, majd a székesegyház 
történelméről beszélt nekünk az 
idegenvezető. Megtekintettük a 
templom ereklye gyűjteményét. 
A templom legrégebbi részén 
lévő kápolnában leülhettünk 
arra a helyre, ahol II. János Pál 
pápa is helyet foglalt nyitrai 

látogatásakor. A Vazul torony 
megtekintése után a felbecsül-
hetetlen értékű egyháztörténeti 
múzeummal ismerkedtünk meg. 
Néhány csoportkép elkészíté-
se után, elindultunk Ógyallára, 
ahol ismét ízletes vacsorával 
várták a csoportunkat. 
Másnap Pozsonyban egy ide-
genvezető felszállt a buszra, és 
bemutatta nekünk a város ne-
vezettességeit. Elindultunk a 
dévényi várba, útközben pedig 
egy látványos motoros felvonu-
lást néztünk és hallgattunk meg 
a buszról.
A dévényi program után Po-
zsonyban töltöttünk el néhány 
órát, ahol egy nagyon felké-
szült idegenvezető segítségével 
ismerkedtünk meg Pozsony 
történelmi belvárosával. Sok ér-
dekességet hallottuk a város tör-
ténetéről. Szerencsénkre a koro-
názó templomba is bepillantást 
nyerhetett a csoport. A városné-
ző séta során több híres szobrot 
is megtekintettünk. Andersen 
és Napóleon szobra előtt is ké-
szítettünk fényképeket. A helyi 
legenda szerint, aki a csatorna-
munkás szobrához érve kíván 
valamit, az a kívánság teljesülni 
fog. A csoportból többen éltek 
ezzel a lehetőséggel.
Miután elbúcsúztunk az idegen-
vezetőtől, felmentünk a híres 
pozsonyi várba. Megnéztük Má-
ria Terézia királynő gyönyörű 
kertjét is. A városnézést köve-
tően lehetőség volt a maradék 
zsebpénz elköltésére. Közösen 
fagyiztunk, majd elsétáltunk a 
Duna partjára, hogy ott felszáll-
hassunk a buszunkra.
Fáradtan, de élményekkel gaz-
dagodva értünk haza. 

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes, 

osztályfőnök

2022. szeptember 1-én, reggel 8 
órakor – az esős időjárás miatt - 
az iskola tornatermében tartotta 
meg a tanévnyitó ünnepségét 
a Császártöltési Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola. A régi diákok örömmel 
fogadták a bevonuló első osz-
tályosokat és szüleiket. Ebben a 
tanévben - két első osztályban - 
35 kisdiák kezdi meg általános 
iskolai tanulmányait. Osztályfő-
nökeik Hidasné Márin Magdol-
na és Gatterné Haszilló Gyöngyi 
tanító nénik.

A Himnusz hangjait követően 
Andocsné Lei Mónika igazga-
tónő megtartotta tanévnyitó 
beszédét. Köszöntötte a meg-
hívott vendégeket, a diákokat, 
pedagógusokat és a szülőket. 
Külön szeretettel köszöntötte a 
legkisebbeket, az első osztályos 
gyerekeket és szüleiket, akik 
első alkalommal vettek részt tan-
évnyitó ünnepségen, valamint a 
nyolcadik osztályos tanulókat, 
akik számára az utolsó tan-
év kezdődött. Elmondta, hogy 
183 tanítási nappal, 189 tanu-
lóval, 9 osztállyal kezdik meg a 
2022/2023-as tanévet.
Az egybegyűltek meghallgatták 
Kertész Farkas Noémi, Erdélyi 
Viktória, Gatter Csongor és Tor-
ma Olivér első osztályos tanulók 
szavalatát (felkészítőik: Herner 
Melinda és Weitzné Koszó Rená-
ta óvónénik), majd a végzősök 
átadták az iskola ajándékát a 
kicsiknek. Az igazgatónő az első 
osztályos diákok szüleihez szól-
va, megnyugtatva őket, hogy jó 
kezekben lesznek a Bánátiban 
gyermekeik és a tanító nénik 
szeretettel fognak foglalkozni 
velük. Külön szólt a végzősök-
höz is, emlékeztette őket, hogy 

megkezdődik az utolsó általá-
nos iskolai tanévük. Kiemelte, 
hogy büszkék lehetünk iskolánk 
jó hírére, eredményeire, hogy 
az iskola milyen lehetőségek ki-
használásával-, angol, rajz, fotó 
szakkörök, zenetanulás, tehet-
séggondozó csoportok, felvételi 
előkészítők- biztosítja a gyere-
kek felkészülését. Biztosította a 
szülőket, hogy a pedagógusok 
mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy a lehető legszé-
lesebb körű tudást nyújtsák a 
tanulók számára. Fontos elvá-

rásként említette, a diákok ré-
széről, az illedelmes viselkedést, 
köszönést, a becsületes, rend-
szeres munkát. Megköszönte 
a fenntartó német nemzetiségi 
önkormányzatnak és a községi 
önkormányzatnak azt, hogy ál-
landó segítséget nyújt a német 
nemzetiségi hagyományok ápo-
lásában és a német nyelvoktatás 
feltételeinek biztosításában.
Takácsné Stalter Judit polgár-
mester asszony is köszöntötte 
az egybegyűlteket. Az iskola 
minden diákjának és tanárának 
átadta a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Császártöltés Község Önkor-
mányzat által közösen szerkesz-
tett kiadványt „Szívedben őrizd 
meg Császártöltést” címmel és 
sikeres tanévet kívánt. 
Papp Szabolcs református lel-
kész, áldást mondott a gyüleke-
zetre, Nagyidai Zsolt esperes, 
plébános úr pedig megszentelte 
az első osztályos gyerekek tás-
káját. Ezt követően az igazga-
tónő hivatalosan megnyitotta a 
2022-2023-as tanévet: „Hiermit 
eröffne ich das neue Schuljahr!”

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

2022/23-as nevelési évben 14 
kisgyermek ismerkedik meg 
az óvodával. A maci csoportba 
járó gyerekek örömmel várják 
az új játszótársakat. Szeptember 
végéig, fokozatosan, türelem-

mel minden beiratkozott picit 
befogadunk a kiscsoportos kö-
zösségbe.

Herner Melinda és Weitzné 
Koszó Renáta csoportvezető 

óvodapedagógusok

A „Falatkák Óvodai Alapít-
vány” kirándulásra invitálta 
az óvodás korú gyermekeket 
és családjukat. 12 helyszínt vá-
lasztottunk ki Császártöltésen 
és környékéről, melyet érdemes 
felkeresni. 29 család kereste fel 
a festői szépségű helyeket. So-
kan kedvet kaptak a falu kör-
nyékének további felfedezésére.

A résztvevőknek jutalomként 
vásárolt sporteszközöket alapít-
ványunk az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától nyert pályá-
zati forrásából finanszírozta.
Köszönjük a lelkes részvételt 
mindenkinek! 

Herner Melinda
kuratóriumi elnök
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Tanévnyitó a Bánátiban Beszoktatás az óvodába

„Mozogd magad egészségesre!” 

Császártöltésiek 
vakációja 
Zánkán

2022-ELM-01-01540

Bánátisok barangolása Felvidéken

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

HAT-19-01-0854

Sikeres pályázat eredménye-
ként 2022. július 24-július 29-
ig, vasárnaptól péntekig tartó 
táborozáson vett rész iskolánk 
60 tanulója és 6 kísérő tanár a 
Balaton északi partján a Zánkai 
Erzsébet-táborban.

Napi ötszöri étkezés, hamisítat-
lan Erzsébet-táboros élmények 
vártak mindenkit. A progra-
mok aktív részvételre épülő, 
élményalapú foglalkozások, 
melyek között mindig nehéz 
volt választani. Iskolánk tanu-
lói közösségépítő, kulturális, 
sport-, ismeretterjesztő és di-
gitális kompetenciát fejlesztő 
programokon vettek részt. Le-
hetőség nyílt még a kalandpark 
kipróbálására, középkori csata-
játékokon való részvételre. Az 
ügyesebbek a kézműves mű-
hely adta lehetőséget használ-
ták ki. Szép élményt nyújtott 
a sétahajózás és izgalommal 
tűzdelt volt a sárkányhajózás. 
Este könnyűzenei koncert és 
cirkuszi előadás zárta a napot. 
Éjszakai túrán is részt vettünk. 
A sportprogramok – többek kö-
zött foci, vívás, tábori Olimpia 
–, tábortűz, akadályversenyek 
is vártak táborozó gyerekeink-
re.
Természetesen a rekkenő nyá-
ri melegben sokat fürödtünk a 
Balatonban. Vidáman és gyor-
san telt el a Zánkán töltött idő. 
Mindenki élményekkel telve, a 
viszontlátás reményében vett 
búcsút a tábortól.

 Zánka, jövőre is jövünk!

Andocsné Lei Mónika
igazgató
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Augusztus 12-én, pénteken dél-
után a Sváb Értéktár Kiállítás 
megnyitójával kezdődött a ren-
dezvénysorozat, ahol Takácsné 
Stalter Judit polgármester asz-
szony és Bányai Gábor ország-
gyűlési képviselő úr mondott 
beszédet. A Keceli Kéknefelejcs 
Népdalkör előadását hallhatták 
a megjelentek, majd a Fuchs 
Kórus és a Császártöltési Né-
met Nemzetiségi Tánccsoport 
műsora következett. A műsor 
után főtisztelendő Nagyidai 
Zsolt esperesplébános közös 
imára hívta a jelenlévőket és 
megszentelte a kiállítást. 
A rendezvény a Főkáptalani 
pincesoron folytatódott tovább, 
ahol Éjszakai Bormustrára hívta 
az érdeklődőket a Császártöl-
tési Pincesorokért Egyesület. 
A gyerekeknek kézműves fog-
lalkozást tartottak a „Falatkák” 
Óvodai Alapítvány tagjai, a 
Császártöltés Fejlődéséért Köz-
alapítvány önkéntesei.
A szombat reggel horgászver-
sennyel indult, majd a délelőtt 
folyamán kirakodóvásár, ingye-
nes ugráló vár, körhinta várta a 
gyerekeket. A Rózsakertben az 
Agape Team Missziós Csoport 
Alapítvány és a Csengőszó Csá-
szártöltési Iskolai Alapítvány 
tartott kézműves foglalkozást. 
A Császártöltés Fejlődéséért 
Közalapítvány és a Császár-
töltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében 
a Ligetben a Falusi Olimpia já-
tékos feladataival „küzdöttek” 
a résztvevők. Ezután az Ön-
kéntes Tűzoltók egy fergeteges 
Habpartyt varázsoltak a dél-
előtti programok zárásaként.
Délután a V&K FITTNESS 

CLUB bemutatójával kezdődött 
a műsor, majd az eredményhir-
detések és díjátadók következ-
tek. A polgármester asszony 
díszoklevéllel köszönte meg 
az önkéntes tűzoltóknak és a 
polgárőröknek az egész évben 
végzett áldozatos munkájukat. 
Ezután a jó tanulókat díjazása 
következett, ahol Török Dóra, 
a Császártöltés Fejlődéséért 
Közalapítvány elnöke adta át a 
pénzjutalmakat és az elismerő 
okleveleket. A borverseny ered-
ményeit Lakner László, a Csá-
szártöltési Hegyközség elnöke 
ismertette, majd átadta az okle-
veleket és kupákat a díjazottak-
nak. A hagyományokhoz híven 
a Táncoló Sváb szobrát díjnyer-
tes boraikkal ismét meglocsol-
ták a borászok. A Horgászver-
seny okleveleit Dóra Zoltán, 
a Horgászegyesület elnöke és 
Tóth József titkár adta át. Ez-
után a Falusi Olimpia eredmé-
nyeit ismertették, majd a Főző-
verseny helyezettei vehették át 
értékes nyereményeiket. 
A vacsora után Pintér Timi ze-
nés műsora következett, majd a 
tázlári Los Teras zenekar húzta 
a talpalávalót hajnalig.
Vasárnap délután a  „Falatkák” 
Óvodai Alapítvány szervezé-
sében meghirdetett „Mozogd 
magad egészségesre” című pá-
lyázat eredményhirdetésével 
kezdődött majd a Csiga duó 
műsora következett. 
Köszönettel tartozunk minden-
kinek, aki munkájával, adomá-
nyával, jelenlétével hozzájárult 
a rendezvénysorozat sikeres 
lebonyolításához! 

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Augusztus első hetében 26 diák 
vett részt az iskola által szerve-
zett német nemzetiségi tábor-
ban. Szállásunk Magyarherte-
lenden volt, onnan látogattunk 
el minden nap egy-egy kör-
nyékbeli településre. 
Kirándulásunk első állomása 
Tolna-Mözs volt, ahol a Tájház 
két szobájában a német nemze-
tiségűek által használt tárgyak, 
öltözékek kerültek bemutatásra, 
míg egy másik szobában a he-
lyi székelyek által berendezett 
szobát tekintettünk meg. Kö-
vetkező megállónk a Kakasdon 
kiállított Ulmer Schachtel volt, 
itt előadást hallgattak meg a 
gyerekek a betelepülés meneté-
ről. Végül felfedeztük a Mecsek 
rejtett ékkövét, a magyaregregyi 
Máré-várat. Következő napon 
Máriagyűdre vezetett utunk, 
majd a siklósi várról kaptak 
sok új információt a gyerekek. 
Pécs nevezetességeit városné-
ző kisvonaton ülve tekintették 
meg tanulóink. Túránk harma-
dik napját Geresdlakon töltöt-
tük. Ezen a településen a sváb 
hagyományok ápolását több 

kiállítás is megörökítette, meg-
látogattuk a Babakiállítást, a Ké-
zimunka kiállítást, a Kendő és 
vállkendő kiállítást és a Mézes-
kalács falut. Nagy öröm volt a 
gyerekek számára, hogy ők ké-
szíthették el az ebédhez a híres 
geresdlaki gőzgombócot, ami 
nagyon finom volt. Utolsó előt-
ti napon az Abaligeti-barlang 
cseppköveiben gyönyörködhet-
tünk. Ezen a napon a gyerekek 
kézműveskedtek is: kékfestő 
mintákkal készítettek egyedi 
táskákat. A táborban esténként 
német dalokat és sváb táncokat 
tanultunk, illetve többször ellá-
togattunk a magyarhertelendi 
fürdőbe is. A hazafelé vezető 
úton Fekeden tettünk egy sétát, 
megtekintve a magyarországi 
német építészet gyöngyszemeit 
és a kitelepítési emlékművet. 
Köszönjük szépen Sebestyénné 
Márin Annának a pályázat meg-
írását és a kirándulás megszer-
vezését. A programot az iskola 
és az iskolai alapítvány is támo-
gatta.

Dóráné Heibl Anikó
pedagógus

Immáron hagyománnyá vált, 
hogy a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
hagyományőrző tábort szervez 
Császártöltésen iskolánk 2. és 3. 
osztályos tanulói részére. Idén 
sem volt ez másként. 
Sikeres pályázat eredménye-
ként pénzbeli támogatással 21 
kisdiák részére, a nemzetiségi 
önkormányzat tagjainak szer-
vezésében, vezetésével valósult 

meg a tábor 2022. június 16- 22.-
e között. A programok szerve-
zésében szem előtt tartottuk a 
német nemzetiségi hagyomá-
nyokat. Igen nagy népszerű-
ségnek örvendett a „Dorfrally”.  
Újrafestettük és muskátlit ül-
tettünk a kék zsírosbödönök-
be, amelyeket el is helyeztünk 
településünk területén. Jártunk 
a temetőben, ahol régi gót be-
tűs sírfeliratokat gyűjtöttünk. 
Kerékpárral a Báger mentén 
eljutottunk Hajósra, ahol a 

falumúzeumot, a kastélyt és 
az iskolában található Ulmer 
Schachtelt néztük meg. Nagyon 
tetszett a gyerekeknek a kiskő-
rösi kirándulás is. Itt egy dél-
előttöt töltöttünk a közlekedési 
múzeumban illetve felkerestük 
Petőfi szülőházát is. Külön él-
ményt jelentett, hogy két napot 
tölthettünk el a Kiskastély Ven-
dégházban. Az állatsimogatás, 
a játékos vetélkedő valamint az 

éjszakai erdei túra is megdo-
bogtatta a gyerekek szívét. 
Köszönjük a szülők segítségét, 
akik uzsonnát készítettek a gye-
rekek számára.
Reméljük, hogy jövőre is lehe-
tőségünk lesz a tábor megszer-
vezésére.

Schuszterné Bárth Éva
Császártöltési Német

Nemzetiségi
Önkormányzat
elnökhelyettese

Az idei nyár is rengeteg prog-
rammal, sok jókedvvel és ün-
nepléssel telt. Megvendégeltük 
az önkormányzat táborában 
résztvevő gyerekeket. Nem hiá-

ba sütöttük a rengeteg palacsin-
tát, kis vendégeink örömmel 
falatoztak. Ez a délután remek 
alkalom volt, hogy a két korosz-
tály, amely korban távol áll egy-
mástól, kicsit közelebb kerüljön 
egymáshoz. Beszélgettünk 
arról, hogy miért is jó, hogy 
vannak idősek, miben tudnak 
segíteni a fiatalabbaknak, és mit 
tudnak tanítani nekik. Talán így 
a gyerekek is jobban értékelik 

az időseket. Nagyon élveztük a 
közös programot, és a palacsin-
ta is mind elfogyott. 
Az idei évben is ellátogattunk 
Soltvadkertre, hogy kedvenc 

fagylaltjainkat kóstolhassuk 
meg. Minden évben ez az egyik 
legkedveltebb programunk. 
Most is sokan keltünk útra. Kö-
szönjük az önkormányzatnak, 
hogy most is biztosította szá-
mukra a buszt. 
Remélem az ősz is ilyen vidám, 
és mozgalmas lesz, mint a nya-
runk volt.

Flaisz Emőke
Intézményvezető

Falualapítók Ünnepe 
Császártöltésen

Várnak ránk a poncichterek Hagyományőrző
tábor

Mozgalmas nyár az otthonban

Német tábor Magyarhertelenden - AB-KP-1-2022/1-000003

Gratulálunk az alapításának 41. évfordulóját ünneplő 
Császártöltési Német Nemzetiségi Tánccsoportnak!
A kép a Sváb Értéktár kiállítás megnyitóján készült.
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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

Falualapítók Ünnepe 2022

Anyakönyvi hírek

Könyvtári hírek

2022. Varázshegy- 
Önkormányzati tábor

Újszülöttek:
Buruzs Tibor - született: Baja, 
2022. augusztus 5., anyja szül. 
neve: Németh Elizabeth
Fanici Janka - született: Baja, 
2022. június 24., anyja szül. 
neve: Megyeri Nikolett
Házasságot kötöttek:
Balla Sándor és Mihalecz Il-
dikó, házasságkötés időpontja: 
2022. augusztus 6. 

Fanici Janka

Buruzs TiborMihalecz Ildikó és Balla Sándor

Az Országos Könyvtári Napok 
keretében programok lesznek 
október első napjaiban a könyv-
tárunkban.
Takács Máté fiatal világbajnok 
íjászunk tart előadást a hagyo-
mányőrzés fontosságáról és 
szerepéről a hétköznapjaink-
ban az iskola ötödik és hatodik 
osztályosainak, kedden október 
4-én 11 órakor.
A Lóca együttes pedig zenés 

műsorával fogja szórakoztatni 
az alsós napköziseket pénteken, 
október 7-én 13.30-kor.
A legkisebbeknek és a legna-
gyobbaknak is tervezünk majd 
programot, de még szervezés 
alatt állnak.
A Könyvtár előterében vannak 
ingyen elvihető adományköny-
vek, lehet belőlük válogatni!

Taner Gabriella
Könyvtáros

Harmadik alkalommal került 
megrendezésre, az alsó tagoza-
tos gyerekek számára a tábor.
Nem jöhetett volna létre Császár-
töltés Község Önkormányzata 
segítsége nélkül, hiszen teljesen 
ingyenes, a programokon át az 
ellátásig. Az Önkormányzat ker-
tészetéből kaptuk az ebédhez és 
a tízóraihoz az alapanyagot.
Nagy volt idén is az érdeklődés, 
24 táborozónk volt. Igyekez-
tünk változatos, szórakoztató és 
egyben hasznos programokat 
biztosítani. Hegedűsné Juhász 
Nikoletta pszichodráma foglal-
kozásokat tartott.
Szabad foglalkozások minden 
nap voltak, ilyenkor társasoz-
tunk, rajzoltunk, fociztunk, ki-
dobóztunk.
A Kiskőrösi Rendőrkapitány-
ságról érkezett hozzánk Baltás 
Adrienn r.zls, aki a biztonságos 
közlekedésről tartott nekünk elő-
adást, játékos feladatokkal egy-
bekötve. Ellátogattunk az Idősek 
Otthonába, ahol nagy szeretettel 
fogadtak minket és palacsintával 
kínálták meg a táborozókat.

A császártöltési gyerekeknek 
nagy szerencséjük van, hiszen 
van uszodánk. Délutánon-
ként ellátogattunk oda is, ezt 
a programot nagyon szeret-
ték a táborozók.  A Vadvirág 
Lovasudvarba Jámbor Vanda se-
gítőivel bevezette gyerekeinket a 
lovaglás rejtelmeibe. Elsétáltunk 
a parkerdőbe, ahol különféle 
vetélkedőket szerveztünk. Az 
utolsó napon földesúton elbicik-
liztünk Hajósra, itt megnéztük 
Umenhoffer Pál festménykiállí-
tását. A polgárőrség segítette a 
zökkenőmentes közlekedésün-
ket. 
Izgalmakkal teli, színes progra-
mot próbálunk kitalálni minden 
évben, úgy tűnik ez az idén is si-
került. Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani minden segítőm-
nek, hiszen ők is sok energiát és 
munkát fektettek ebbe a tartal-
mas egy hétbe és mindazoknak, 
akik az ebédek megfőzésénél és 
a háttérmunkákban a segítsé-
gemre voltak. 

Török Dóra
családsegítő
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