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Közmunkaprogram
Március 1-ével elkezdődött
Császártöltésen egy teljesen
megújult közmunkaprogram.
A télen munkatársaimmal kidolgoztuk azt a programot,
amit megpályáztunk és azon kevés települések közé tartozunk,
ahol 100%-ban meg is nyertük
a támogatást. Összesen 26 fő
közmunkásnak adunk munkát.
A program merőben más lesz
az eddigiektől. Létrehoztunk

egy kertészeti, egy járólap készítő és egy parkgondozó brigádot.
Ez utóbbiak a járdák felújításában és a Liget megújításában
fognak segédkezni. Emellett két
kulturális közmunkást is megpályáztunk, akik lajstromba veszik és elkészítik Császártöltés
értéktárát.
Takácsné Stalter Judit
polgármester

Költségvetés
A képviselő-testület február
11-én tartotta idei első rendes
ülését, melyen a legfontosabb
napirendi pont a 2015. évi
költségvetés elfogadása volt.
A költségvetési rendelet-tervezetet a bizottságok előzetesen részletesen megtárgyalták, így a testületi ülésen már
nem voltak kérdéses pontok,
a testület vita nélkül, egyhangúan elfogadta Császártöltés
Község
Önkormányzatának
2015. évi költségvetését.
A költségvetést a polgármester a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a jegyzővel és
a Költségvetési Iroda vezetőjével közösen állította össze.
Az önkormányzat bevételeit

– állami bevételek, helyi adók,
a működési valamint a pályázati bevételek adják, ez azaz
összeg amivel az önkormányzat gazdálkodhat. Az önkormányzat kiadásainak meghatározásakor a fő szempont
az volt, hogy elegendő pénzt kell
biztosítani a kötelező feladatok
ellátására, de több önként vállalt feladat is van, aminek finanszírozását a jövőben is vállalja
az önkormányzat.
Ezúton mondunk köszönetet
minden adófizető császártöltési
lakosnak valamint vállalkozónak, azoknak, akik a helyi adókat határidőre maradéktalanul
megfizették. A falu boldogulása
múlik ezen.

Létszámleépítés
A szociális törvény módosítása révén a jelenleg jegyzői
hatáskörben lévő aktív korúak
ellátása a járási hivatal hatáskörébe került 2015. március
1-jétől. Ugyancsak ettől az időtől a lakásfenntartási támogatás valamint a méltányossági
közgyógyellátásra vonatkozó
szabályozások – jelenleg jegyzői hatáskörben lévő ellátások
– is kikerültek a szociális törvény szabályozása alól, ettől
az időponttól kezdődően biztosításuk nem kötelező. Fen-
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tiek értelmében 2015. március
1. napjától a Polgármesteri
Hivatalban ellátandó igazgatási feladatok száma csökkent.
Ez a változás indokolttá tette
a Hivatalban foglalkoztatott
ügyintézők feladatainak áttekintését és a feladatok átcsoportosítását. A Polgármesteri
Hivatal alkalmazásában álló
köztisztviselői álláshelyek esetében 2015. március 1. napjától 1 fő igazgatási ügyintézői
munkakör megszűnik.

Bemutatkozik
a művelődésszervező
Rácz Hajnalkának hívnak, bár
sokan csak Vigula Hajniként emlékeznek rám. Felhőtlen gyerekkoromat Császártöltésen töltöttem, majd Kecskeméten a Katona
József Gimnáziumban érettségiztem. Ezt követően közel húsz
évig Kecelen éltem, immár hét
éve Kiscsalán lakom. Férjemmel,
Rácz Jánossal erdőgazdálkodással foglalkozunk. Két felnőtt fiam
van, akik már a saját, önálló életüket élik. Felnőtt fejjel, sokévnyi
kihagyás után ültem vissza az iskolapadba. A bajai Eötvös József
Főiskolán diplomáztam, andragógia szakon, művelődésszervező és felnőtt oktatás szervező
szakirányon. A tanulmányaim
idején – nagyszerű tanáraim ösztönzése nyomán – vált igazán
fontossá számomra a helytörténeti kutatás. Szívesen beszélgetek
a környezetemben élő idős emberekkel, hiszen remek történeteket

mesélnek a régmúltról. A száraz
adatok és tények így válnak élővé, szerethetővé és átadhatóvá.
Hosszú évekig éltem vidéken, de
lélekben mindig is töltési maradtam, a szívem visszahúzott. Soha
nem lehet elfeledni az otthon illatát, ízeit, hangjait. Remélem,
a munkámmal hozzájárulhatok
ahhoz, hogy tartalmas, színes
programokat szervezve minden
korosztály lehetőséget kapjon
a kikapcsolódásra

Pontot tettünk
az „óvodaügy” végére
Az Oktatási Kulturális és Sport
Bizottság 2015. január 23-án
ülést tartott abból a célból, hogy
tisztázzák az óvoda nemzetiségi
státuszának megszüntetéséhez
vezető okokat. A körülmények
feltárására azért volt szükség,
hogy korrekt tájékoztatást adhassunk a falu lakosságának és
végleg lezárjuk azt az ügyet, aminek a vége az óvoda nemzetiségi státuszának visszavétele lett.
A bizottság erre az ülésére meghívta Bergmann Jánosné óvodavezetőt, aki tájékoztatást adott
a császártöltési német nemzetiségi óvoda működéséről, a nemzetiségi nevelés hatékonyságának
biztosításáról. Az óvodavezető
a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az óvoda nemzetiségi státuszának megszüntetését ugyan

ő terjesztette be, de az ötlet nem
az ő fejéből pattan ki, hanem
Frick József volt polgármester kifejezett utasítására történt. Kényszerhelyzetben volt, nem volt bátorsága ellent mondani. Elmondta,
az óvoda nemzetiségi státuszának megszüntetésére azért volt
szükség, hogy egy nemzetiségi
óvodapedagógus végzettséggel
nem rendelkező személyt tovább
alkalmazhassanak a meghirdetett óvodapedagógusi állásra.
A bizottság véleménye szerint
az óvodavezetőnek ki kellett volna állnia az általa vezetett intézményért. Az elhangzottak alapján
a polgármester, mint az óvodavezető egyéb munkáltatói jogainak gyakorlója 2015. január 1-től
az óvoda vezető vezetői pótlékát
csökkentette.
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Pénzbeli és
A személyes
természetbeni szociális
gondoskodásért
ellátások
fizetendő intézményi
térítési díjak

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere 2015. március 1.
napjától jelentősen átalakult.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény módosítása
következtében az állam és az
önkormányzat segélyezéssel
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek.
Az állam felelősségi körébe és
a járási hivatalok hatáskörébe
tartozó szociális ellátások 2015.
március 1. napjától:
– aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás),
– időskorúak járadéka,
– ápolási díj,
– közgyógyellátás (alanyi és normatív),

– egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság.
Az önkormányzat felelősségi
körébe tartozó és polgármesteri
hatáskörben lévő ellátások 2015.
március 1. napjától:
– települési támogatás
– rendkívüli települési támogatás.
Az önkormányzat hatáskörébe
tartozó szociális ellátások nyújtására, a támogatások formájára,
összegére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó szabályokat
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a szociális támogatásokról szóló
5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében határozta
meg. A hivatkozott számú önkormányzati rendelet megtekinthető
a Polgármesteri Hivatalban valamint letölthető a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos honlapjáról,
a www.njt.hu weboldalról.

Talajterhelési díj
Császártöltés Község Önkormányzata
Képviselő-testületének módosított 10/2009.
(VII.30.) számú rendelete alapján 2009. augusztus 1. napjától
talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót,
aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján
szennyvíz-elhelyezést, ideértve
az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény valamint a hivatkozott
számú önkormányzati rendelet
értelmében a talajterhelési díj
mértéke a 2014. év vonatkozásában változatlanul 1.800,- Ft/
m3.
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Felhívjuk az érintett lakosság
figyelmét, hogy a talajterhelési
díjat a kibocsátónak önadózás
formájában kell bevallania
és egy összegben megfizetnie
tárgyévet követő év március
31. napjáig, tehát a 2014. évre
vonatkozóan 2015. március 31.
napjáig.
A kibocsátónak a bevallást
az önkormányzat adóhatóságánál kell teljesítenie az erre
a célra rendszeresített formanyomtatványon, mely bevallási
nyomtatvány az érintettek részére még határidő előtt kézbesítésre kerül.
A megállapított talajterhelési díjat Császártöltés Község
Önkormányzata
1173209515338703-0392000 számú talajterhelési díj beszedési számlája
javára kell megfizetni.

Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 3/2013. (II.24.)
önkormányzati
rendeletével
módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló

3/2009. (II.22.) önkormányzati
rendeletet. A módosítás értelmében 2015. március 1. napjától a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjai az alábbiak szerint kerültek megállapításra:

Szociális gondoskodást
nyújtó ellátások
1. Óvodai gyermekétkeztetés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Óvodai tízórai
Óvodai ebéd
Óvodai uzsonna
2. Általános iskolai tanulók étkeztetése
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Általános iskolai tízórai
Általános iskolai ebéd (menza)
Általános iskolai uzsonna
3. Alkalmazottak étkeztetése
4. Szociális étkeztetés

Intézményi térítési
díj (nettó)
378,- Ft/nap
79,-Ft/nap
236,- Ft/nap
63,- Ft/nap
465,- Ft/nap
87,- Ft/nap
291,- Ft/nap
87,- Ft/nap
622,- Ft/nap
449,- Ft/adag

Fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
5. Házi segítségnyújtás

460,- Ft/óra

6. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
(Idősek Otthona)

90.000,- Ft/hó
3.000,- Ft/nap

Szabadtéri tűzgyújtás
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy 2015. március
5. napjával hatályba lépett az új
Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely többek között rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtás
szabályairól is.
Belterületen a hatályos jogi szabályozás értelmében továbbra is
tilos az avar és kerti hulladék
égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben nem
adott felmentést, ezért a jogszabályban foglaltak betartása
mindenkire kötelező érvényű.
Külterületen az ingatlan tulaj-

egyházi Hírek

donosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb
10 hektárnyi, egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
A kérelmet legkésőbb az égetés
tervezett időpontját megelőző
10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Kérjük a lakosságot a fentiekben foglaltak maradéktalan
betartására!
(Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kiskunhalas, Kőrösi út 15.). További
információk Wicker Balázstól
(06-70-339-1266) kérhetők.

Húsvétra, a kereszténység legnagyobb
ünnepére készülünk!
Az
ószövetségi
zsidóság
az Egyiptomból való szabadulást ünnepelte húsvétkor.
A szolgaságot felváltotta a szabadság! A zsidó nép is megszenvedte ezt a szabadságot,
meg volt hát az okuk az örömre, és a hálaadásra! De az Úr
Jézus idejében ismét rabságban
sínylődött Isten választott népe!
Most a római sas díszíti az Antónia vár tornyát, ahol a császár
helytartója, Pilátus lakott. Most
ismét húsvét van. S abban a reményben ünnepelnek, hogy ennek a szolgaságnak is vége szakad. Az apostolok is Jézusban
látták azt a Mózest, aki kivezeti
őket a mostani fogságból. Látták Jézus csodatevő hatalmát!
Ki állhat ellen Őneki? Izrael ismét szabad és nagy nemzet lesz.
Így ábrándoztak az apostolok
is, és így gondolkoztak Jézus
követői is. De Jézus nem a földi
hatalomért küzdött! A népeket,
nemcsak a politika, a fegyver
fűzi rabszíjra, hanem a bűn! Lehet valaki világhódító hadvezér
és mégis szánalmas rabja valamilyen szenvedélynek, bűnnek. Jézus a lelki szabadságért
harcolt. A bűn szolgaságából
akart megmenteni minket. De
mielőtt a végső harcba indul, el
akar búcsúzni azoktól, akiket
szeretett. Jézus a meglepetések
embere. Mit tesz az utolsó vacsora termében? A vacsora után
Jézus feláll, kötényt köt mag
elé és elindul, hogy megmossa
apostolai lábát. Péter hevesen
tiltakozik ellene! Az Isten Fia,
a Messiás ilyen rabszolgának
való munkát nem végezhet!
Így gondoljuk mi is, mert szeretünk uralkodni: a családban,
az iskolában, a munkahelyen,
a népeken, az országokon! Az
uralkodás mámora mennyi
bajt hozott már az emberiségre!
Mennyi könnyet, gyászt, halált
hozott. Jézus nem ezt akarja:
ezért letérdel, megalázza magát
és megmossa apostolai lábát. Is-

ten fia nem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem ő szolgáljon másoknak! Figyelmeztetés
akar ez lenni: az emberiségért
nem azok tesznek a legtöbbet,
akik uralkodni akarnak az emberek felett, hanem akik szerető
szolgálatban keresik az emberek boldogulását. Jézus lehajol
hozzánk is, hogy megtisztítson
bennünket. Azért, hogy a bűntől megtisztulva belássuk, szolgáló emberekké kell válnunk
nekünk is, ha Krisztus szeretetét akarjuk továbbadni. De
újabb meglepetés: Jézus nemcsak szolgáló Isten akar lenni,
hanem kenyéradó Isten! Ezért
mit tesz? Kezébe veszi a kenyeret és a kelyhet a borral. Ez az
én testem… ez az én vérem…
Elhangzanak a csodatevő Krisztus szavai, hogy megmutassa
irántunk való végtelen nagy
szeretetét. Jézus mindenkinek
adni akar: önmagát adja érettünk és nekünk az Oltáriszentségben! Jézus vendégségbe hív
minket is. Azt akarja, hogy – miként az utolsó vacsora termében
– mi is odaüljünk az asztalához
– odajáruljunk az oltárhoz, ahol
önmagát adja lelkünk táplálására. Így akarja táplálni bennünk
a halhatatlanság reményét és
erősíteni az örök életbe vetett
hitünket!
Zelk Zoltán írja:
Aki szeretett a földön,
akit szerettek a földön,
annak nincs halála!
Igen! Jézusnak a testi halála
az örök élet kezdetét, és a feltámadás dicsőségét jelenti
mindannyiunk számára, mert
szeretett minket és mivel mi is
szeretni akarjuk Őt! IX. Lajos,
a szentéletű francia királyról
írták:
„Szaladnak hozzá, hogy jöjjön
a templomba, mert csoda történt. A szent ostya felett láthatóan megjelent Jézus töviskoronás feje. A király így szólt:
Nem megyek. Én csoda nélkül is

hiszem, hogy Krisztus jelen van
az Oltáriszentségben. Menjenek
azok, akik ebben nem hisznek!”
Van-e ekkora hit bennünk? Hit,
amely által szeretni akarjuk
Jézust és szolgálni embertársainkat. Ezt a hitet és a szolgáló
szeretetet kérjük, ebben a szent
órában az Úr Jézustól, aki elindult, hogy meghaljon értünk.
De előtte megalapítja az Oltári-

szentséget, hogy szeretete által
állandóan köztünk lehessen.
Erősödjünk meg minden szentáldozásban, hogy Jézus szeretetét és jóságát tudjuk továbbadni
embertársaink számára is.
Áldott ünnepet kívánok Császártöltés minden lakójának!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
Plébános

Presbiteri
Ez év február második vasárnapján Presbiteri Konferencia
volt Császártöltésen a Közösségek házában. A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye minden évben négy ízben
rendezi meg ezt az alkalmat
különböző helyszíneken. Most
a Hajós-Császártöltési Református Gyülekezet kapta meg a
házigazda megtisztelő szerepét.
A mostani alkalom is közös
énekléssel és imádsággal kezdődött, majd Hotorán Gábor
érsekcsanádi református lelkész előadását hallgattuk meg,
melynek a címe „A keresztség, mint Krisztus ajándéka
az ő újszövetségi népének”.
Az előadást fórumbeszélgetés követte, melynek témája, a keresztelési gyakorlatunk megújításának
kérdései és lehetőségei volt.
Az alkalmon több mint száz
fő vett részt, amely szeretetvendégséggel zárult. Ez úton

is szeretnénk megköszönni
a Császártöltési Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a Közösségek házát,
továbbá gyülekezetünk minden
tagjának áldozatkész közreműködését.
[Presbiter: görög eredetű szó,
jelentése: vén, öreg. A Református Egyház azon választott
tisztségviselői, akik az adott
gyülekezetnek lelki és anyagi
erőforrásaival gazdálkodnak,
a gyülekezet életét meghatározó döntéseket hoznak, és felügyelik a tanítás tisztaságát.]
Papp Szabolcs Zsolt
református lelkész
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Versenyeredmények
A kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium által szervezett 3 fordulós
„Levelész-matekész” versenyen
7. osztályos tanulóink eredményesen szerepeltek: Blinszki Szilárd 1. helyezést ért el, Prohászka Bence 4. helyezett lett.

Óvodai farsangi bálunkat minden
évben az iskolait megelőző pénteken tartjuk. Ezúttal 2015 02 13-án
az óvoda egy elvarázsolt kastélyhoz hasonlított leginkább. Min-

Soltvadkerten az asztalitenisz bajnokságon Lei Eszter
5. osztályos tanulónk 1. helyezést ért el.
A megyei szépíró versenyen
Zsebeházi Hajnalka 4. osztályos
tanulónk 1. helyezést ért el.

denhonnan tündérek, hercegnők,
kalózok és pókemberek kerültek
elő. Valamennyi gyermekünk jelmezbe öltözött és néhány órára
azonosult is szerepével.
Zsebeházi Hajnalka, Lei Eszter és Blinszki Szilárd

Mozgó planetárium

Óvodai beiratás: Az óvodai beiratást 2015. április 20-22-ig, 8 és
16 óra között tartjuk. Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik
2016 augusztus 31-ig töltik be harmadik életévüket. Kérjük,
hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
lakcím- adó- és TAJ kártyáját. Tartósan beteg, nagycsaládban
nevelkedő vagy gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetében az igazolásokat is kérjük!
A „Falatkák” Óvodai Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
mindazoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik a 2013.
évi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották Alapítványunk javára. A

97.165 Ft-ból

az óvodás gyermekek részére szervezett kulturális rendezvényeket
finanszírozzuk. További támogatásukat előre is köszönjük!

Adószámunk: 18356564-1-03

6

iskolai HÍREK

2015. február 24-én az alsó tagozat, az 5. és 6. osztály és a nagycsoportos óvodások mozgó planetáriumi előadáson vehettek
részt az iskolában az alsós munkaközösség szervezésében.
Az előadás során egy teljes kupolás, FullHD film segítségével a gyerekek végiglátogatták
a Naprendszer bolygóit, megismerhették ezek jellegzetességeit, fizikai paramétereiket, sőt
néhány bolygó felszínére „le is
szálltak”. A diákok tanulmányozhatták az égbolt nevezetes
csillagképeit, megismerhették
a Sarkcsillag és az északi irány
megtalálását.
Ezt követően élőszavas planetáriumi bemutató keretében

megtudhatták, milyen szabad
szemmel észlelhető objektumok, bolygók, galaxisok, csillagködök láthatók az égbolton.

A bemutató során valósághű
felvételek segítségével elevenedtek meg a Naprendszerben
található bolygók, holdak, kisbolygók.
Gatterné Haszilló Gyöngyi
alsós munkaközösség-vezető

Vers- és mesemondó verseny
2015. március 4-én iskolánkban
vers-és mesemondó verseny volt,
amelyre 23 diák jelentkezett.
Gatterné Haszilló Gyöngyi tanár néni – aki megszervezte
a versenyt – lelkesítő szavai után
megkezdődött a megmérettetés.
A fellépő gyerekek idén is kiváló előadásokkal örvendeztették
meg a zsűrit és a közönséget.
Néhány klasszikus mű mellett
számos kortárs szerző kevésbé ismert verse is elhangzott.
Miután elszavaltuk a verseket,
elmondtuk a meséket, a zsűri
visszavonult, hogy meghozza
a döntést. Mi addig uzsonnáztunk: kaptunk pogácsát, üdítőt és
az igazgató néni idén is rendelt
nekünk pizzát.
Miután jóllaktunk, izgatottan
vártuk az eredményhirdetést.
A zsűri tagjainak – Winterné Évi
óvó néni, Méderné Marika néni

és Törőcsikné Márti néni – nehéz feladata volt, mivel nagyon
sok szép verset, mesét hallhattak remek előadásmódban. Elmondták, hogy a tavalyi évhez
képest nagyon sokat fejlődtünk.
Ugyancsak nagyra értékelték azt,
hogy nagy hangsúlyt helyeztünk
az előadásmódra – játékot, dinamizmust vittünk produkcióinkba, és odafigyeltünk a hallgatóság
reakcióira, kerestük a szemkontaktust a nézőközönséggel.
Eredmények:
1-2. osztály
1. helyezés: Sereg Tamara
2. helyezés: Ledniczky Hunor
3. helyezés: Kapitány Réka
3-4. osztály
1. helyezés: Koch Gabriella
2. helyezés: Vikker Emma
3. helyezés: Vadas Gitta
5-7. osztály
1. helyezés: Fejes Fanni

Testvériskolai pályázat
Iskolánk tanulói is részt vehettek a Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása c. nyertes pályázatban.
A pályázat lehetőséget teremt
a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól
eltérő életminőségű társakkal

előítéletessége.
Császártöltés
testvériskolája a Jász-NagykunSzolnok megyében található Cibakháza. Mindkét iskolából 4545 tanuló élvezhette a pályázat
adta lehetőségeket.
A pályázat további célja
az aktív szabadidő eltöltésének

Erzsébet vetélkedő
Március 27-én az Erzsébet vetélkedő országos döntőjén
9 császártöltési fiatal vehet
részt. A csapatok nevei és tagjai:
Töltési fiúk (középiskolások):
Barabás Dániel, Lovasi Attila, Taner Atilla. Töltési 2+1
(8. osztály): Bujdosó Bettina,

Ledniczky Réka, Fekete Roland. Kiskunsági legények (7.
osztály): Flórián Zsolt, Jónás
Levente, Prohászka Bence.
A felkészülésben segítették és
segítik őket szüleik és az iskola pedagógusai, Sebestyénné
Márin Anna irányításával.

2. helyezés: Szombati Bettina
3. helyezés: Árvai Alexa
Különdíj: Benedek Viktória
Mese
1. helyezés: Lei Laura
Különdíj: Miskolczi Bence
A zsűri elmondta, hogy ne csüggedjen az se, aki nem ért el helyezést, mivel a verstanulással
mindenki csak nyerhet: ez a tevé-

kenység fejleszti a memóriánkat,
a szókincsünket, az előadókészségünket.
Köszönjük szépen felkészítő
tanárainknak, és szüleinknek
a segítséget a vers, mese kiválasztásában és a felkészítésben! Kellemes délutánt töltöttünk együtt!

hatták meg. A júniusi poroszlói
kirándulás is nagy élmény volt
a bevont diákoknak, ugyanis
még senki sem járt a Tisza-tavi Ökocentrumban. A pályázat
keretén belül egy 4 napos nyári
kirándulásra is elmehettek tanulóink, ahol a cibakháziakkal
együtt voltunk az egri Dobó István Vármúzeumban, Marcipánmúzeumban, aggteleki Baradlabarlangban, Szalajka-völgyében
és a miskolctapolcai Barlangfürdőben is. Ellátogattunk a keceli
virágkiállításra, tartottunk pályaválasztási szülői értekezletet,
és január végén Kecskeméten
voltunk a Mercedes gyárban.

Előadásokon is részt vettek
a bevont nebulók: hallhattak az
Európai Unióról, illetve a mentősöknek köszönhetően elsősegélynyújtás, újraélesztés témában is képeztük őket.
A programok megszervezésében pedagógusaink vettek
részt, a pályázat pénzügy részét
egy budapesti cég koordinálja.
A pályázat 2015. január 30-án
ért véget, azonban úgy vélem,
hogy nem zárul le teljesen, mivel szoros barátságok alakultak
ki a két iskola diákjai között, tehát a célt sikerült megvalósítani.
Dóráné Heibl Anikó
szakmai vezető

7. osztályosok

Iskolai programok
kerüljenek együttműködő kapcsolatba. Mindez hozzájárul
a tanulmányi eredményeik és
iskolai eredményességük javulásához. A közös programok során csökken a tanulók

támogatása. A tanulók ellátogattak április végén Budapestre, ahol a Sziklakórházban tett
látogatás után sétáltak fővárosunkban, majd a Fővárosi
Nagycirkusz előadását csodál-

Március 15.: Jó tanulók köszöntése a Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány szervezésében,
valamint iskolánk 5. osztályos
tanulóinak március 15-i műsora
a Sportcsarnokban.
Március 26.: Húsvétváró rendezvény az iskolában.

Tavaszi szünet időpontja: 2015.
április 2. – 2015. április 12.
A szünet előtti utolsó tanítási
nap: 2015. április 1. (szerda)
A szünet utáni első tanítási
nap: 2015. április 13. (hétfő)
Május 8.: Papírgyűjtés
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A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszönetet mondunk
mindazoknak a császártöltési
lakosoknak, akik önzetlen segítségükkel, munkájukkal, felajánlásukkal hozzájárultak a Sváb
bál sikeres megrendezéséhez.
Az összefogás példaértékű volt!
Reméljük, újra hagyományt teKérjük, hogy az idei évben is
támogassa alapítványunkat!
Adószám:
18357493-1-03
Számlaszáma:
11732095-20502717-00000000

Tisztelt Császártöltésiek!
A Császártöltési Idősek Otthona családias környezetet, és
légkört szeretne sugározni, szeretetet és törődést. Törekszünk
a minőségi munkavégzésre,
hogy időseink nap, mint nap
érezzék, ez az otthonuk. Ebben
nyújt számunkra segítséget
a Császártöltési Nyugdíjasház

Közalapítvány. Kérem adójuk
1%-ával támogassák az alapítványt, és ezen keresztül a Császártöltési Idősek Otthonát.
Adószám: 18368084-1-03
Minden kedves támogatónknak
köszönjük a segítséget!
Az alapítvány kuratóriuma

TISZTELT SZÜLŐK,
ADOMÁNYOZÓK!
2013. adóévben sokan gondolták úgy, hogy
a „Csengőszó” Császártöltési Iskolai Alapítványt
támogatják személyi jövedelemadójuk 1 %-ával, melynek
köszönhetően alapítványunk

475.817 Ft

támogatáshoz jutott.
Ezt az összeget céljainknak megfelelően
iskolánk diákjaira fordítjuk.
Bízunk benne, hogy az idei évben is
támogatja alapítványunkat!
Adószámunk:

18272901-1-03
KÖSZÖNJÜK!
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Köszönet

A Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány kuratóriuma
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2014. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány részére ajánlották fel.

Császártöltési

remthetünk Császártöltésen ezzel az eseménnyel.
A svábbál bevételét, amely
500.000 forint volt, további
német nemzetiségi kulturális
programok szervezésére, lebonyolítására kívánjuk fordítani.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

1965-ben Császártöltésen
végzett fiúk, lányok
figyelem!
2015. május 16-án szeretnénk
megtartani az 50 éves iskolai
találkozónkat, melyre szeretettel várjuk az 1957-1965–ös évfolyam diákjait.
Program: 10.00 órakor találkozó az iskola előtt, osztályfőnöki
óra, majd ezt követően Császártöltésen a Pincelakat Szálloda és
Borházban közös ebéd.

Találkozunk a Ligetben! Császártöltési májusfa
állítás május 1-én

Légy szíves értesítsd a találkozóról a régi osztálytársakat!
További részletes információk:
Hatvani Gáborné
(Bergmann Mária)
email cím:
integralhat@gmail.com
telefonszám:
+36-30/4-964-991

Köszönjük a felhívásunkra érkezett sok támogatást! A Liget
felújításának első szakaszában
felújítjuk a sétányok egy részét,
helyreállítjuk a padokat és a fel-

ajánlott támogatásból növényeket vásárolunk. 2015. április 11én 9.00 órára várjuk a növények
elültetésére mindazokat, akik
támogatták a Liget megújítását!

A Felvidékről
kitelepítettek emlékére
A magyar törvényhozás a Felvidékről kitelepítettek emléknapjává nyilvánította április 12-ét.
A választás azért esett erre a
napra, mert a Benes-dekrétumok
rendelkezése szerint 1947-ben
ekkor kezdték meg a kollektív

7.00 órakor indul a zenés ébresztő a Czipták zenekarral . A faluban több helyen megállnak,ahol
itallal,egy kis rágcsálnivalóval kínálhatják meg őket a korán kelők.
10.00 órakor májusfa állítás,
felszalagozás (a szalagokra ír
az óvoda, iskola, és aki szeretne,
az jelezze Petz Erzsinél)
Egy kis műsorral ünnepelnénk
meg a májusfaállítást, közben

bográcsban rotyog az ebéd. Bemutatkozik a Fuchs féle zenekar
12.00 Ebéd
A májusfa állítás alkalmából szeretettel várjuk és hívjuk a Császártöltésről elszármazottakat.
Egy lehetőség a találkozásra,
a közös emlékek felelevenítésére.
Császártöltés Község
Önkormányzata, Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Állandó programok a Teleházban, Közösségek Házában és
a Sportcsarnokban:

Szerda: 14.00-tól Bozsik foci,
16.00-tól Kézilabda
Péntek: 15.00-től Töltési tűforgatók,
17.00-től Tollaslabda Klub
Szombat: 16.00-tól Fúvós zenekar próbája
Vasárnap: 13.00-tól Nyugdíjas
Klub,
15.00-től Sváb zenekar próbája

Hétfő: 13.00-tól Nyugdíjas klub,
14.00-tól Kézilabda,
16.00 Baba-mama klub (havonta)
Kedd: 12.45-től Néptánc,
14.30-tól Góliát foci,
18.00-tól Öregfiúk foci

bűnösség vádjával megbélyegezett több mint hetvenezer csehszlovákiai magyar kitelepítését.
A megemlékezés 2015. április
12-én, vasárnap 15.00 órakor lesz
a Közösségek Házában. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Anyakönyvi hírek
2015. január 1-től a mai napig
házasságkötés nem volt.
Magyar állampolgárságot szerzett:
Keresztes Réka
császártöltési lakos 2015.03.06.
Keresztes Kinga Ivett
császártöltési lakos 2015.03.06.
2015 január, február hónapban
születtek:
Rausch Zsolt Ábel
2015.01.22. anyja neve: Sendula
Erzsébet, apja neve: R. Zsolt,
Zöldfa 9.
Farkas Alexandra
2015.01.27. anyja neve: Farkas
Anna Mária, apja: Vas Tamás,
Keceli 63.
(Román állampolgár, de itt sze-

retnének maradni, itt született)
Balaton Csaba
2015.02.25. Anyja neve: Bárth
Boglárka, apja: Balaton Csaba,
Ifjúság 13.
Nagy Sára és Nagy Máté
2015.01.26. anya neve: Schuszter, Melinda apa neve: Nagy
Attila, Gőzmalom 19.

Március 1-én megkezdődött a zeneoktatás a falunkban.
A képen Mendler Péter zenetanár tanítványaival.

KÖZLEMÉNY

Sebestyén Zoltán mezőgazdasági kistermelő vagyok. Sertés tenyésztéssel foglalkozom Császártöltésen (Bács-Kiskun
megyében.) Vállalkozásom a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó
támogatás pályázati felhívásának keretében 1022205 azonosítószámú HELYI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS
PIACRA JUTÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE célterületre pályázatot
nyertem HÚSFELDOLGOZÓ létrehozására. Ennek keretében
füstölt kolbászt, szalonnaféléket, sonkát, zsírt, tepertőt állítok elő és árusítok, melyre hatósági engedélyt kaptam.
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Utánpótlás labdarúgás Császártöltésen
A tavalyi év őszétől egyesületünk U7-es, U9-es és U11-es
focistái a sajnálatos megyei átszervezések
következtében,
Soltvadkert, Kiskőrös, Solt városok csapataival kénytelenek
megbirkózni, szerencsére egyre

kozva, teremtornákon szerepelt. Az utazást minden esetben
az Önkormányzat segítségével
oldottuk meg. A tavaszi fordulókra a Teleház sportcsarnokában és márciustól a focipályán
gyakorolva készülünk fel. Kö-

több sikerrel. Hat alkalommal
U11-es tornán, négyszer pedig U7/9-es fesztiválon vettünk
részt, valamint soltvadkerti és
kiskőrösi meghívásoknak eleget
téve, mindhárom korosztályos
csapatunk, a télen sem unat-

szönhetően az iskolai Szülői
Munkaközösségnek, a Csengőszó Alapítványnak és a CSEFSK
számlájára érkező „Bozsikos”
juttatásoknak, a rendszeresen
futballozó gyerekek több, mint
500.000 Ft értékben egységes

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Császártöltés község közéleti lapja
Kiadja:
Császártöltés község
Önkormányzata
Kiadó címe:
Polgármesteri Hivatal
Császártöltés, Keceli u. 107.
+36-78-443-320
www.csaszartoltes.hu
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

felszereléshez jutnak a tavasz
folyamán. Az Egyesületivel párhuzamosan zajlik a Bozsik-program Intézményi része is, melyben óvodánk és iskolánk összes
focizni vágyó gyermeke részt
vehet, Hajós, Nemesnádudvar
és Dusnok csapatai ellen.
A 2015-ös év újdonsága, hogy
10 fő, 14-16 éves császártöltési
gyermek márciustól a Nemesnádudvar KSE serdülő labdarúgójává vált, Ledniczky László
irányítása mellett. A csapat a megyei U17/DÉL- i bajnokságban
az utolsó helyen áll, de bízván
a töltési erősítésben, tavasszal elmozdul onnan. A fúzióra részben
ezért is volt szükség, valamint
Nemesnádudvaron is, mint hozzánk vagy más kisebb településhez hasonlóan, egyre nagyobb
gondot okoz a létszámhiány és
a fiatalok foci melletti elkötelezettségének fenntartása. Nem beszélve arról a tényről, hogy ezek
a fiatalok alkothatják néhány év

múlva a helyi ifjúsági, felnőtt
csapatot. Heti 2 edzésen fejlődnek a srácok, melyből az egyik
közös, összevont, hol itthon, hol
Nemesnádudvaron. A tréningekre, meccsekre utazást az Önkormányzat segíti és a Nemesnádudvar KSE finanszírozza.
A létszámokat tekintve bizakodóak a kilátások, mivel 31 fő
U7/9/11-es focistája, 10 serdülőse és 7 fő U12/13-as játékosa van
egyesületünknek, településünknek. Már csak az ifi és a helyiekből álló felnőtt csapat hiányzik…
Hajrá Töltés!
Ledniczky László

Farsangi bál
február 14-én

Napforduló Fesztivál
a Lakner Borászatban
március 21-én

Teremfoci
Császártöltés-Hajós
Február végén megalakul a Tollaslabda Klub. Edzések minden
pénteken 17.00 órától 20.00 óráig tartanak a Sportcsarnokban.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

2015. évi Teremfoci Kupa
I. helyezés: Öregfiúk
II. helyezés: Taverna
III. helyezés: Insane
IV. helyezés: Muslincák

Legjobb kapus:
Frick Krisztián
Gólkirály:
Barabás Róbert

Megjelenik két havonta
1000 példányban
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Császártöltési

képes hírek

2015. március

HÍRMONDÓ

Az 5. osztály ünnepi műsora
Betanította: Schuszterné Bárth Éva

Próbál az újonnan alakult fúvószenekar

Iskolai versmondó verseny győztesei

Iskolai versmondó verseny
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