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Falualapítók Ünnepe 2015.

Ünnepi megnyitó

Dr. Rendek Magdolna és Martinek Erzsébet festőművészek
kiállításának megnyitása

Áprily Géza műsora

Ősi ösvény bejárása

Új honlap

Örömmel értesítjük Császártöltés lakosságát, hogy augusztus
hónapban elindult a község teljesen megújult honlapja.
Elérhető: www.csaszartoltes.hu

Páncél Ferencnét, Anna nénit köszöntöttük
95. születésnapja alkalmából. Isten éltesse még sokáig!

Játszóház

Falusi olimpia

Knut Simon, Deggenhausertal polgármestere vendégünk volt
a Falualapítók Ünnepén.

Vendéglátás a Kissori pincesoron
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Tisztelt
Császártöltésiek!
Az idei, három napos Falualapítók Ünnepe nagy kihívás és
egyben nagy öröm is volt számomra. Kihívás, hogy az adott
körülmények között a lehető
legszínesebb programot biztosítsuk, hogy legkisebb ráfordítással újíthassunk fel épületeket,
tegyük még szebbé falunkat,
s az ünnepre átadhassuk őket.
Öröm, hogy mennyien összefogtunk, mennyien segítettek,
hogy ez a három napos ünnep
a lehető legjobban sikerüljön.
Köszönet érte minden támogatónak, segítőnek!
Nehéz munka volt a könyvtár
felújítása, de elkészült! Örvendetes, hogy most már a császártöltésiek is egy szép, modern
könyvtárba járhatnak. Hiszem,
hogy segítség lesz a tanulásban diákjainknak, s ha egyszer
elindulnak felsőbb iskolákba,
e könyvek segítségével is erősödve, jó eredményeket érnek
el. S remélem ők is viszik tovább
településük jó hírét.
Átadásra került a Képes Ház. Ide
belépve érezzük, a múlt sosincs
túl messze. A régi falak között
120 kép kapott helyet, bemutatva a XX. században élt császártöltésiek életét. Rácsodálkozhatunk Császártöltés régi arcára,
az egykori falukép változásaira.
A korabeli fotókon a felnövekvő
nemzedék is megismerkedhet
elődeink mindennapjaival, szokásaival. Bízom benne, nem csak
emléket találnak itt a betérők,
hanem kötődésük is erősödik
Császártöltés iránt.
Az Ősi ösvény kialakításával
gyarapítottuk falunk programjait, látnivalóit. A hozzánk érkező vendégeinket elkísérhetjük
az Ősi ösvényen, ahol nyelvi
túrát is tehetünk a 8,5 km-es
úton, hiszen a látnivalók három
nyelven – magyarul, svábul és
németül – olvashatók az útjelző
oszlopokon.
Nagy öröm volt számomra Knut
Simon, Deggenhausertal pol-

gármesterének fogadása. Úgy
érzem a két település közötti
kapcsolatot felélesztette és megerősítette a Deggenhausertal köz
avatása, ezzel is megköszönve
azt a sok segítséget, amit önkéntes tűzoltóink és falunk is kapott
a német partnertelepüléstől
az elmúlt évtizedekben.
Féléves összehangolt és szakszerű munkával sikerült megvalósítanunk az óvoda és
az iskola Német Nemzetiségi Önkormányzat általi fenntartását. A fenntartóváltás
lehetővé tette, hogy növeljük
a pedagógusok létszámát, valamint a váltással megteremtettük, hogy több pénzt tudunk
a két intézményre fordítani.
Előkészítettük és október 1-jével
elindítjuk a házi segítségnyújtást. Ezzel a szolgáltatással
szeretnénk az idős emberek
életminőségén javítani. A szolgáltatásra folyamatosan fogadunk el jelentkezéseket.
Folyamatban van egy Keceli
utcai ingatlan megvásárlása. Itt
alakítjuk ki a piacot, valamint
a faluközpont parkolási gondjain is enyhíteni fog az itt kialakított parkolók száma.
Képviselőtársaimmal
törekszünk arra, hogy olyan döntéseket hozzunk, melyekkel
a császártöltésiek életét megkönnyítjük. Sok megoldandó
feladatot kapunk nap mint nap.
Igyekszünk a lehető legjobban
megvalósítani
mindezeket.
Minden egyes percet jól szeretnénk kihasználni, hogy a terv ne
csak terv maradjon.
Célunk, hogy Császártöltés egy
modern, de múltját megtartó
falu legyen. Ahol a közösséget
építő, jó programok születnek,
ahol a látnivalók idevonzzák
a látogatókat, ahová szívesen jönnek a vendégek. Ahol
szeretnek élni az emberek. Jó
az irány? Majd az idő választ
ad rá.
Takácsné Stalter Judit
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törvény is az egyházi fenntartókkal megegyező módon biztosítja a települési nemzetiségi
önkormányzatok, mint intézményfenntartók számára az
állami támogatást. A költségvetési törvényben meghatározott,
a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzatokat megillető támogatás
összege jelentősen nagyobb
a települési önkormányzatoknak nyújtott állami támogatás
összegénél.
Fentiek ismeretében a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat Császártöltés Község Önkormányzatával közösen
együttműködve Bács-Kiskun
megyében elsőként kezdeményezte a településen működő
óvoda, valamint iskola fenntartásának átvételét.
Az óvoda esetében Császártöltés Község Önkormányzata, míg
az iskola esetében a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának előzetes egyetértésével a köznevelésért felelős

államtitkár döntött az intézmények fenntartói jogának átadásáról, mely döntések értelmében 2015. szeptember 1. napjától
mindkét intézmény esetében
a fenntartó a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat lett.
A fenntartóváltással összefüggésben az érintett intézmények
vonatkozásában új alapító okiratok kerültek elfogadásra valamint törzskönyvi bejegyzésre.
Az alapító okiratok szerint köznevelési intézményeink elnevezése is megváltozott 2015. szeptember 1. napjától az alábbiak
szerint:
– Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda,
– Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola.
A szükséges döntések meghozatalát, jogszabályban meghatározott
megállapodások
és szerződések elfogadását és
megkötését követően a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint új fenntartó

Ebzárlat, legeltetési tilalom
A veszettség gyógyíthatatlan,
embernél, állatnál egyaránt
halálos kimenetelű betegség,
melynek legfőbb terjesztője
a róka.
A védekezés leghatékonyabb,
legkorszerűbb módszerét –
a rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában évek óta
sikeresen alkalmazzák. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de

a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely kb.
4 cm átmérőjű, 1,5 cm magas,
szürkésbarna színű. A róka,
miközben megeszi a csalétket,
a vakcina bejut a szervezetébe.
A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. A csalétekbe kihelyezett
vakcina emberre, állatra veszélyt nem jelent, hozzányúlni
azonban nem szabad.

HEGYKÖZSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSA 2015.09.01. NAPJÁTÓL:
Kedd: 8.00-12.00 óra
13.00-13.00 óra
Csütörtök: 13.00-17.00 óra
Péntek: 8.00-13.00 óra

4

Településünkön a ragadozó emlősök veszettség elleni orális
immunizálására 2015. október
3-8. közötti időtartamban kerül
sor. Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított
21 napig, azaz 2015. október
3-tól október 23. napjáig ebzárlat és legeltetési tilalom lesz
a településen. Ebben az időszakban az ebeket megkötve,
vagy zárva kell tartani, és csak
pórázon szabad közterületre
vinni. Ezen korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás
hatékonyságát segítik azzal,
hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka
számára kihelyezett csalétkeket.
Kérjük a lakosságot a tájékoztatóban foglaltak maradéktalan
betartására.

egyházi Hírek
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Köznevelési intézmények fenntartásnak átadása
A 2012. szeptember 1. napján
hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény rendelkezései jelentős
mértékben átalakították a közoktatás rendszerét. Az állam
2013. január 1-jével átvette az
iskolák fenntartását. A települési önkormányzatok számára
kötelező köznevelési feladatként az óvodai ellátás maradt,
ettől az időponttól csak az óvodák fenntartói lehettek. Bár
a törvény már akkor lehetőséget adott a települési nemzetiségi önkormányzatoknak
köznevelési intézmények, így
az iskolák fenntartására, átvételére, a költségvetési normatív támogatás mértéke erre a gyakorlatban nem adott lehetőséget.
A köznevelés rendszerének
2013. október 1-jétől hatályba
lépő új finanszírozása kedvező helyzetbe hozta a települési
nemzetiségi önkormányzatokat. A költségvetési törvény
módosítása a fenti időponttól,
majd a 2014. évi költségvetési
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kezdeményezte a fenntartásába
kerülő intézmények vonatkozásában a működési engedély
kiadását, mely működési engedélyeket a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal még augusztus
hónapban jogerősített.
A fenntartóváltás megvalósításával kapcsolatos feladatok 2015.
márciusában kezdődtek és vannak még bizonyos adminisztratív, szervezési tevékenységek,
háttérmunkák, melyek napjainkban is folynak, azonban ezek
a kívülállók számára nem érzékelhetőek.
A fenntartóváltás sem az alkalmazottak
foglalkoztatásával,
sem a gyermekek ellátásával
kapcsolatosan változást nem
jelentett. Az intézmények által igényelhető jóval magasabb finanszírozás kiszélesíti
köznevelési
intézményeink
lehetőségeit, teret enged munkahelyteremtéseknek,
valamint lehetővé teszi a nemzetiségi kultúra magasabb szintű
ápolását.

Országos
közfoglalkoztatási
kiállítás
2015. október 2-án és 3-án kiállítás nyílik a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkárság szervezésében
a Vajdahunyad várában. A kiállításon Császártöltés Község
Önkormányzata is bemutatja
közfoglalkoztatási programja keretében működő Önkormányzati Kertészetét. Részt
veszünk a kerekasztal beszélgetéseken és a szakmai előadásokon is.

István, a „kenyerünk”
Szent István napja, a magyarság
egyik legnagyobb ünnepe. a múltat idézi, a nemzettudat hajnalát,
de a jövőbe tekint. Szent István
királyt köszöntjük és ünnepeljük. Írásomnak bizonyára egy
kicsit szokatlan címet adtam, de
nem véletlenül. szeretnék általa
utalni arra a kapcsolatra is, mely
a Szent István-napi ünnepségek és az Újkenyér-ünnep közt
áll fenn. István azt akarta, hogy
a népének országa legyen. Egy
ország, ahol vetnek és aratnak,
s ahol illata van a kenyérnek,
s íze az életnek.
Nagy volt a veszélye annak,
hogy megteremtődik egy olyan
állam, mely a hangsúlyt a mindennapi kenyérre, az ember
anyagi megélhetésére helyezi.
István király nem ezt akarta.
Szándéka az volt, hogy a nép
felemelkedjék, hogy istene legyen, s a rend és törvény biztosítsa a békét. Jézus szavait idézi
az evangélista: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten ajkáról
való.”(Mt 4,4)
Számomra
mindig
elgondolkodtató Jézus csodálatos
kenyérszaporítása. Ha hallgatnánk szavára, ha tettekre váltanánk tanítását, akkor
a világnak lenne kenyere,
s nem lenne éhező. Abban
a pillanatban megszaporodna
kenyerünk. De hol van ma már
az az irgalmas szív, mely képes
lenne arra, hogy kenyeret süssön
a szomszéd éhező gyerekeinek?
Pedig az éhség felszámolásához
nem elegendő a nagyobb termelékenység, a mind nagyobb

földterületek beművelése. Szív
is kell, igazságosság és könyörületesség.
Ezért gondolom én azt, hogy
István király képes ma is kenyeret adni a népnek. S ez alatt
értem mindazt, ami az emberhez méltó élethez szükséges.
Addig azonban, míg nem rendezzük életünket a keresztényi
elvek alapján, míg nem leszünk
képesek meghallani az „árvák
és elesettek” imáját, addig csak
egy olyan országról beszélhetünk, melynek fővárosában
az aluljárók ellehetetlenülnek
a hajléktalanok sokaságától.
Egy olyan magyarságról, mely
megalkuvó. Egy olyan nemzetről, melynek legfőbb barátja az alkohol, a pesszimizmus,
az önpusztító ösztön. Pedig van
örökségünk! Nem vagyunk szegények és nincstelenek. Csak
rosszul bánunk ezzel a kinccsel.
István király Nagyoldogasszony
ünnepén szenderült az örökkévalóságba. Ezt megelőzően
felajánlotta népét és országát
trónörökös híján Máriának.
Azóta romlott a helyzet. Nemcsak a trónörökösök nincsenek,
de az egész nemzet szenved
a gyermekáldás elmaradása miatt. Fogyó gyertyaszál lettünk.
Nem illik hozzánk már a kard,
a korona. De a feszületet talán
még megtarthatjuk. Mária, segíts! Adj fiakat és leányokat! István király árva népe, hajtsd meg
homlokod! Tudj hittel kérni,
s úgy dicsérni!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
plébános

Zarándoklat Doroszlóra Nagyidai Zsolt plébános vezetésével
2015. szeptember 8-án

Táskaszentelés
Szeptember elsején korareggel a templomban rég nem látott sokaság gyűlt össze, soksok iskolába induló gyermek,
szülők, nagyszülők. Nagyidai
Zsolt plébános atya szeretettel

köszöntötte az iskolába induló
diákokat, közösen elimádkozták a Miatyánkot, majd kérték
a Jóisten segítségét a tanuláshoz.
Ezt követően a tisztelendő atya
megszentelte a tanulók táskáit.

Bibliatábor

Július első hetén immáron harmadik alkalommal szerveztek
Bibliatábort a reformátusok
Császártöltésen a Lakner Borászat udvarán. Egy hét leforgása
alatt hatvan gyermek fordult
meg a táborban, zömével császártöltési gyerekek, de jöttek
Hajósról és Kecskemétről is.
A bibliai történeteken túl
a gyermekek rengeteg színes
foglalkozáson vehettek részt,
ahol az ügyesen megművelt
kis alkotásokat haza is vihették. Délután az önfeledt szórakozásé volt a főszerep, ahol
a szervezett csapatjátékok mellett szalmabála medencében fürödni is lehetett, vagy légvárban
ugrálni. A tábor utolsó napján a
szülőkkel nagyszülőkkel közösen a tábortűz körül énekelték

a gyerekek a héten tanult keresztyén énekeket.
A császártöltési önkéntes tűzoltók idén is vállalták, hogy „biztosítják a terepet” és elvisznek
mindenkit egy körre a tűzoltóautóval, ami tűzijátékkal felérő
befejezés egy ilyen kalandos hét
után. Mindazt a sok felajánlást
és önkéntes segítséget különkülön megköszönni mindenkinek talán nem is lehet, ehelyett
inkább az Úristennek adunk
hálát, aki jóindulatot támasztott
e kezdeményezés iránt mindannyiunk szívében. Reméljük,
hogy velünk marad az Úr jóindulata és jövőre is megrendezésre kerül a Bibliatábor Császártöltésen.
Papp Szabolcs Zsolt
református lelkész
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Beszámoló az óvoda életéről
A nyár folyamán sem állt meg
az óvodai élet, hiszen sok gyermek ellátásáról gondoskodtunk. Igyekeztünk változatos
tevékenységeket kínálni a vegyes korosztálynak, de ez a szokatlan és hosszantartó kánikula megviselte a gyermekeket és
a felnőtteket egyaránt. Voltak
önkéntes segítőink középiskolás gyermekek személyében,
akiknek ezúton is köszönöm
a munkájukat!
2015. szeptember elsején rendben elindult az új nevelési év.
Mostantól minden harmadik
életévét betöltött gyermeknek
kötelező az óvodába járás, de
ez nálunk eddig sem volt probléma. Új dolog, hogy kiterjesztette a kormány az ingyenesen
étkezők körét. Előzetes felméréseink szerint csoportonként
2-3 gyerek fog csak fizetni
a napközis ellátásért. Az idei évben kisebb lesz a gyereklétszám
az előző nevelési évhez képest.
A nagycsoportban 19 gyermekről gondoskodik Herner
Melinda
és
Ledniczkyné
Vikker Viktória óvónő, valamint Györgyéné Geiger Angéla dajka. A középső csoportban
25 gyerek óvónője Winter Józsefné és Bujdosóné Csontos

Erika, dajkájuk Sendula Tiborné. A kiscsoportba 19 gyermeket várunk fokozatosan, óvónőtársammal Arnold Judittal.
Munkánkat Weitzné Koszó
Renáta pedagógiai asszisztens
és Angeliné Frick Anita dajka
segíti. Reményeim szerint az
idei évben is megfelelő logopédiai, gyógypedagógiai és
konduktori ellátásban tudjuk
részesíteni az arra rászoruló
gyermekeket, ennek szervezése még folyamatban van. Ezzel
megfelelően teljesülnek a személyi feltételek, a tárgyi feltételek is adottak a színvonalas
évkezdéshez. Bízom benne,
hogy gyermekeinknek tartalmas és élvezetes óvodai életet
tudunk biztosítani, örülnék,
ha a szülők nyugodt szívvel
bíznák ránk legféltettebb kincseiket! Nevelési programunk
az előző évekhez hasonlóan
a tevékenységközpontú program adaptációja, kiegészítve
a kompetencia alapú neveléssel és a német nemzetiségi neveléssel. Éves munkatervünk
összeállításán még dolgozunk.
Bergmann Jánosné
mb. óvodavezető

Kézműves foglalkozás a „Falatkák” Óvodai Alapítvány
szervezésében
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Tanyáról tanyára vándortábor
2015. augusztus 10-14.
A TÁMOP-6.1.5.-14-2015-0003
pályázat keretében iskolánk
alsós diákjai vehettek részt
az ötnapos életmódtáborban,
ahol napi háromszori étkezést
és programokat biztosítottak
számunkra.
A pályázat célja a tanyasi, vidéki élet megismertetése a gyerekekkel.
Az első napot Kiscsalán töltöttük el a Kiskastély tanyán.
Délelőtt túráztunk a Vörös mocsárnál, majd megnéztük a tanya állatait. Aki akart, kecskét
is fejhetett. Délután kézműves
foglalkozáson vettünk részt és
az udvaron népi játékokkal próbálhattak ki a gyerekek ügyességüket.

Másnap Mélykútra utaztunk,
ahol a Vörös tanyán egy igazi,
több mint 100 éves tanyán vártak bennünket. Itt is megnéztük
az állatokat, lovakat etettünk.
A főépületben berendezett kiállításon sok régi tárggyal ismerkedtünk meg. Majd közösen
a kemencében kenyérlángos sütöttünk.
Harmadik nap ismét Mélykútra utaztunk a Torma tanyára.
Délelőtt népi játékokat és néptáncokat tanultunk. Megnéztük
a tanyán élő lovakat. Délután
a tanyán lévő medencében lubickolhattunk.
Kelebiára kirándultunk a negyedik napon. Délelőtt rövid
túrán ismerkedhettünk meg

Iskolai hírek
Összesen 167 tanulóval kezdjük
meg a tanévet.
1. osztály: 27 fő, Hidasné Márin
Magdolna
2. osztály: 22 fő Barabás Józsefné
3. osztály: 26 fő Ledniczky
László
4. osztály: 16 fő Dóráné Heibl
Anikó
5. osztály: 23 fő Raffainé Lipka
Mariann
6. osztály: 17 fő Schuszterné
Bárth Éva
7. osztály: 17 fő Pittenauer Rita
8. osztály: 19 fő Barabásné Baranyai Hajnalka
Röviden az új tanév legfontosabb információi!
- Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd)
- Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda)
- Az első félév 2016. január 15ig tart.
Tanítási szünetek:
- Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök)
Utáni első tanítási nap: november 2 (hétfő)
- Téli szünet előtti utolsó tanítá-

si nap: december 18 (péntek)
Utáni első tanítási nap: január 4
(hétfő)
- Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23 (szerda)
Utáni első tanítási nap: március
31 (szerda).
Az új tanévben új pedagógusokat is köszönthetünk körünkben!
- Barabás Józsefné Andrea már
tanított iskolánkban, SZMK elnök is volt. Andrea a 2. osztályosok osztályfőnöke lesz.
- Frickné Sárosi Ágnes, aki tanító és fejlesztő pedagógus az első
osztályos napközis foglalkozásokat fogja vezetni és 4. osztályban magyart tanít.
- Rimai Anett tanító, 2-3 osztályban technika és környezet
órákat tart, valamint napközis
foglalkozásokat vezet.
- Baranyainé Illés Anett a 2.
osztályosban testnevelést tanít,
valamint napközis foglalkozásokat tart.
Stadlerné Csányi Éva
igazgató

az itt élő állatokkal, növényekkel. A fokozottan védett,
nagyon ritka földikutyák túrásait is láthattuk. Délután
kézműveskedtünk a piactéren.
Az utolsó napon a jánoshalmi
Király lovastanyán lovagolhattak a gyerekek. Majd lovas ko-

csival a környéket fedeztük fel.
A tanyán élő állatokat is megnéztük. A tikkasztó melegben mindenki örömére - a tanya medencéjében felüdülést nyertünk.
Hidasné Márin Magdolna
és Sebestyénné Márin Anna
kísérő tanárok

Üzemlátogatás

Szeptember a szüret időszaka.
A Lakner és Berger Borászat
is felajánlotta iskolánk tanulóinak, hogy a szőlő feldolgozásának lépéseit megtekinthetik.
Több osztály élt is ezzel a lehetőséggel. Megfigyelhettük
a borkészítés folyamatának első
fázisait, lenéztünk a pincébe

gyertyával a kezünkben, ezzel
a mustgáz veszélyeire is felhívták a figyelmünket. Egy jó
üzemlátogatás során kóstolási lehetőség is van: ihattunk
a finom mustból, hozzá zsíros
kenyeret fogyasztottunk.
Köszönjük szépen az „idegenvezetést”!

Szüreti bál

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

2015. október 24-én
megrendezésre kerülő Szüreti Bálra.
Információ és jelentkezés
a Polgármesteri Hivatal 2-es szobájában.
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Császártöltési

Közösségi élet

2015. szeptember

2015. szeptember

HÍRMONDÓ

Német tábor
A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat augusztusban egy hetes német tábort
szervezett. Az önkormányzat
tagjainak vezetésével 23 gyerek vett részt az igen változatos
programokon.
A tábor kezdetekor – tekintettel
a nyári időszakra – még aggódtunk, hogy lesz „lemorzsolódás”, ezzel szemben záráskor
többen voltunk, mint induláskor. Több szülő, ugyanis amikor
tudomást szerzett a tábor létéről,
kérte, hogy gyermeke is részt vehessen rendezvényeinken.

geteg sváb kifejezést, étel-, gyümölcs-, állat-, zöldségneveket,
sváb ételrecepteket gyűjtöttek.
Együtt kézimunkáztunk, rajzoltuk le a császártöltési és a magyarországi németek címerét,
harmonikakísérettel énekeltük
a német/sváb dalokat. Együtt
tanulmányoztuk Császártöltés
1782-es térképét s találtuk meg
őseink akkori lakóhelyét.
A tábor része volt az is, hogy
egy délutánt a Pincelakat szálló
fürdőmedencéjében tölthettek
a gyerekek, majd egy másik
napon a parkerdő hűvösében

szabadon élvezhették az erdő
játékait.
Az német önkormányzat sikeres pályázata révén tudta a gyerekeknek lehetővé tenni a napi
ebédet, az uzsonnákat, frissítő
italokat.
E tábor sikere kapcsán elmondhatjuk, számunkra is nagy
öröm volt ez a hét, s reméljük
jövőre is megrendezhetjük!

Kreatív Klub
a Teleházban
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Sütiparádé
Unser
siker!
Bildschrim
A 2015-ös Kiskőrösi Sütiparádén
császártöltésiek is indultak.
Édes kategóriában Manhalterné
Szeitz Orsolya II. helyezést ért el.
Különdíjat kapott Albert Edina
Gratulálunk nekik!

veink között szerepel a papírfonás és -szövés, a dekupázsolás,
az üvegmatrica készítés alapjainak elsajátítása. Természetesen
a felmerülő igények alapján
folyamatosan alakítjuk a programokat, így lehetőséget biztosítunk más technikáknak is.
A Teleház dolgozói

A Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány pályázatot hirdet császártöltési állandó lakóhellyel rendelkező 5. 6. 7.
osztályos tanulók számára.
A 300 ezer forintnyi támogatási összeget, mely tanév végén
kerül kiosztásra, Vigula Sándor
és családja ajánlotta fel. Az adományozó célja, hogy informatikai eszköz megvásárlásával,
nyelvvizsga finanszírozásával,
szakkönyv vásárlásával, stb. lehetőséget teremtsen a szerény,
hátrányos körülmények között
élő tanulóknak arra, hogy esélyük legyen szakma megszerzésére, illetve továbbtanulásra.
A pályázat elnyerésének feltételei a jó tanulmányi átlag,
versenyeredmény, példás magatartás, illetve a szociális rá-

szorultság. A támogatottnak
vállalnia kell, hogy tanév végére
javít tanulmányi eredményének átlagán, vagy a jó-kitűnő
eredményét megtartja. A fenti összeg három tanuló között
kerül szétosztásra igényeiknek
megfelelően. Több pályázó esetén pontrendszer segíti a kuratórium tagjait és a felajánlót
a támogatottak kiválasztásban.
A pályázó személyére bárki
javaslatot tehet. Az eredményhirdetés nyilvános, a támogatás
tanév végén, a tanévzárón a támogató által kerül kiosztásra.
Pályázati űrlap kérhető a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumának elnökétől, Hidasné Márin Magdolnától.
Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány Kuratóriuma

A Önkormányzat támogatásával 2015. szeptemberétől folytatódik a zeneoktatás az iskolában.
Jelentkezni lehet zongora és fúvós hangszerekre az iskola titkárságán.

Anyakönyvi hírek

2015.
nyarán
kiépítettük
az internetes rendszert, így augusztustól internetezési lehetőséggel várjuk az érdeklődőket
a Teleházban.

Horgásztábor

Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat

2015. augusztus 14-15-16 között
több min 60 gyermek részvételével idén ismét megrendezésre

Császártöltésről, a Képes Házról, Komáromi Mátyásné vis�szaemlékezéséről
láthattunk
egy hosszabb riportot az Unser
Bildschrim 2015. augusztus 18ai adásában.

Pályázati felhívás!

Zeneoktatás

WIFI

Fazekas
Ház
Felnőtt kerámia szakkör indul
szeptember közepétől Herner
Melinda vezetésével. Minden érdeklődőt szeretettel vár
a szakkörvezető!

Közösségi élet

HÍRMONDÓ

A nagysikerű nyári kézműves
foglalkozások folytatásaként,
minden szerdán délelőtt 9-12
óráig a Kreatív Klub indul felnőttek részére a Teleházban.
Szeretettel várunk mindenkit,
akit érdekelnek az új kézműves
technikák és szeretné kipróbálni vagy megtanulni azokat. Ter-

A gyerekek - a Sváb-szótár segítségével - nagyon aktívan
és nagy örömmel keresték
a tájházban fellelhető tárgyak,
eszközök nevét. Egymással
versengve vettek részt a hajósi kerékpártúrán, az ottani
tájház és érseki kastély meglátogatásában.
Lelkesedésük
a közel 40 fokos hőség ellenére sem lankadt a helyi temető
régi sírfeliratainak gyűjtésében,
az idősebb korosztály körében
végzett gyűjtőmunkában. Ren-

Császártöltési

került a Császártöltési Horgászegyesület szervezésében
a nagysikerű Horgász tábor.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
– Csima Viktória és Gróf
Csaba - Császártöltési lakosok 2015.07.29.
– Győri Szilvia és Horváth
Zoltán - Császártöltési és
Jánoshalmi lakosok - 2015.08.01.
– Moosmann Anita Sonja
és Szeitz László - Schonachi
és Császártöltési lakosok 2015.08.15.
– Kóbor Barbara és Fleisz
Mihály Attila - Császártöltési és
Kéleshalmi lakosok - 2015.08.15.
– Sendula Tímea és Erdélyi
Tamás - Császártöltési lakosok 2015.08.22.
– Rácz Diána és Angeli Tibor Sükösdi és Császártöltési lakosok 2015.08.24.
– Karácsonyi Ivett és Terentyák
Botond András - Császártöltési
lakosok - 2015.08.26.

Újszülöttek:
– Gróf Ábel Attila - 2015. július.
7. Kalocsa, anyja neve: Gróf Nelli,
apja neve: Gróf Attila, Császártöltés,
Gőzmalom utca 26.
– Toldi Noémi Virág - 2015.
július 26. Baja, anyja neve: Rostás
Piroska, apja neve: Toldi Miklós,
Császártöltés, Kossuth L. utca 109.
– Ledniczky Kincső - 2015. július
29. Kalocsa, anyja neve: Fetter
Anna, apja neve: Ledniczky László,
Császártöltés, Petőfi S. utca 33.
– Mihók László - 2015.
augusztus 1. Kalocsa, anyja neve:
Heibl Annamária, apja neve: Mihók
László, Császártöltés, Dózsa Gy.
utca 24.
– Kertész-Farkas Noémi 2015. augusztus 19. Kalocsa,
anyja neve: Ginál Veronika, apja
neve: Kertész-Farkas Zoltán,
Császártöltés, Kossuth L. utca 50.

Fleisz Mihály és
Kóbor Barbara eskűvője
2015. augusztus 15.

Mihók László
született 2015. augusztus 1.

Prucser Ákos és
Dr. Sánta Edit esküvője
2015. augusztus 15-én

Becska Hanna Boglárka
született 2015. február 28.
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Sportélet

2015. szeptember

Császártöltési

képes hírek

HÍRMONDÓ

Császártöltési
Focicsapat
Hosszú kihagyás után ismét
van csapata Császártöltésnek.
Az edzőmérkőzések július közepén elkezdődtek, majd neveztünk a megyei III. osztályban.

Könyvtár átadás

A csapat megköszöni a biztatást és azt, hogy minél nagyobb
az érdeklődés a császártöltési
drukkerek részéről a mérkőzéseken.

Bozsik program

Hagyományos térségi tűzoltóverseny Császártöltésen 2015.
május 30-án. Ismét első helyezett lett a császártöltési csapat!
Császártöltésiek Akasztón 2015. szeptember 20-án

Falusi olimpia
Sok játékkal, nevetéssel telt
az olimpiai vetélkedő a Falualapítók Ünnepén.
Ötfős csapatok mérték össze
ügyességüket és leleményes-

ségüket az ötletes versenyszámokban.
Győztes csapat: Csitt-csatt fiúk.
A legkisebb ügyesek: Andocs
Réka és Glocker Bálint.

Képes Ház avatás

Segítsük a császártöltési focicsapatot!

Tisztelt Császártöltésiek!
Kérjük, anyagi támogatásukkal segítsék a nemrégiben újjáalakult
császártöltésiekből álló Császártöltési Futballcsapatot!
Támogatását az Egységes Falusi Sportkört OTP-nél vezetett
számlájára fizethetik: 11732095-20502494-00000000 számú számlára.
Minden támogatás erősíti a csapat jövőjét!
Nagyon köszönjük a segítséget!

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
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Szerkeszti
a szerkesztő bizottság

Deggenhausertal köz avatása

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
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képes hírek

Császártöltési

2015. szeptember

HÍRMONDÓ

Tanévnyitó 2015.

Kézműves foglalkozások a Teleházban

Felnőtt és gyermekfoglalkozások a Fazekas Házban
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