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Császártöltés község közéleti lapja

Fuchs Kórus

Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja 
Császártöltés lakóit, 2018. április 15-én 15.00 órára a Ligetbe, a Felvidéki 

emlékműnél tartandó ünnepi műsorra és az azt követő koszorúzásra.
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Tisztelt 
császártöltésiek!

Orvosi rendelő 
felújítása

   A Gasztroangyal Császártöltésen járt

Borbás Marcsi két napig Császártöltésen forgatott. Még a rossz idő sem fogott ki rajtunk, nagyon jókedvű volt a  két napos forgatás.

képes Híradás
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Hiszek abban, hogy az ember 
legfőbb dolga ezen a világon, 
hogy az álmait valóra váltsa. Az 
álmait, a családról, az emberi 
kapcsolatokról, a nyugalom-
ról, a biztonságról, a munkáról. 
Igyekszünk, iparkodunk, hogy 
mindezek megvalósuljanak, er-
ről szólnak a mindenapjaink.
De sajnos az élet nem olyan ki-
egyensúlyozott, hogy minden 
simán menjen. Sok-sok nehéz-
séggel szembesülünk életünk 
folyamán, és nem minden sike-
rül úgy, ahogy elképzeltük, de 
újra próbálkozunk és küzdünk, 
mert hisszük, legközelebb 
minden rendben lesz.  Ha visz-
szanézzünk a mögöttünk lévő 
évekre, látjuk, keményen meg-
dolgoztunk mindazért, amink 
van, a családunkért, magun-
kért, a nyugalomért, az életért. 
S elődeink, apáink, nagyapáink 
sem tékozolták el életüket, a rá-
juk bízott örökséget, a biztonsá-
gos otthont. Küzdelmes életük 
végén ezt adták át nekünk. A 
mi dolgunk ezt megőrizni és 
továbbadni gyermekeinknek, 
unokáinknak.  

Megdolgoztunk, hogy nyuga-
lomban éljünk, megdolgoztunk, 
hogy biztonságban éljünk. Nap, 
mint nap küzdünk, hogy meg-
teremtsük mindazt, amitől több 
és jobb lesz az életünk.
 Pontosan tudjuk, senki nem 
fog helyettünk dolgozni és sen-
ki sem fogja helyettünk megvé-
deni mindazt, amit elértünk.  A 
sorsunk a mi kezünkben van. 
Dönthetünk, hogy az őseink és 
az általunk küzdelmesen meg-
teremtett létünk szertefoszlik, 
vagy dönthetünk, hogy mind-
azt, amit felépítettünk meg-
védjük és továbbadjuk gyer-
mekeinknek. A sorsunk a mi 
kezünkben van.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) 
TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00009 
keretén belül felújításra kerül 
az orvosi rendelő is Császár-
töltésen. A projekt keretében a 
Keceli u. 5. szám alatti ingatlan 
földszintjén működő egészség-
ügyi ellátások fejlesztése való-
sul meg. Császártöltés Község 
Önkormányzatának célja a 
projekt keretében a település 
teljes lakosságának egészség-
ügyi ellátást biztosító épület 
felújítása, amellyel egyrészt a 
betegek számára megfelelő ren-
delő alakítható ki, másrészt az 
érintett egészségügyi dolgozók 

részére élhető és veszélyforrást 
nem jelentő, a munkájukat segí-
tő környezet jön létre. A projekt 
keretében tervezett egészség-
ügyi infrastrukturális fejlesztés 
hozzájárul a település lakossá-
gának magasabb színvonalon 
történő ellátásához, ezáltal a 
munkaképesség fenntartásá-
hoz, és az életminőség javítá-
sához. Az akadálymentesítés 
pedig megteremti az egyenlő 
esélyű elérhetőséget.
Kérjük a lakosság megértését és 
türelmét a munkálatok okozta 
kényelmetlenség miatt.

Takácsné Stalter Judit

Megkezdődtek az orvosi rendelő felújítási munkálatai

Kirschner Lőrinc köszöntése 90. születésnapja alkalmából

Schindler Tamás köszöntése 90. születésnapja alkalmából Barabás Róbert tájékoztatót tart a TOP pályázatokról

Bányai Gábor lakossági fóruma



2018. március 2018. március

4 5

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

Hírek a községHázáról

Általános Iskolai beíratás

Helyi választási iroda közleménye Házaspárok útja

Zarándoklat Zircre és 
Pannonhalmára

Vállalkozók köszöntése

Húsvét
hajnalának
első sugarai

egyHázi Hírek

A tankötelessé váló gyermekek 
iskolai beíratása a Császártölté-
si Bánáti Miklós Német Nem-
zetiségi Általános Iskolába az 
alábbi időpontokban:

2018. április 12. (csütörtök) 
8-19 óra között

2018. április 13.  (péntek)
8-19 óra között történik.

A beíratáshoz szükség van:
- a szülők (gondviselő) személy-
azonosító igazolványára,
- a szülők (gondviselő) lakcímét 
igazoló hatósági igazolványra,
- a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevé-

re kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványra,
- az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsító 
igazolásra.
- A gyermek születési anya-
könyvi kivonatára.
- Célszerű beíratáskor a gyer-
mekre vonatkozó (esetleges 
betegségeit igazoló, illetve kü-
lönleges gondozásra, gondos-
kodásra jogosító igazolás) do-
kumentumokat is bemutatni.

Sebestyénné Márin Anna
igazgató

Magyarország köztársasági el-
nöke az országgyűlési képvi-
selők választásának időpontját 
2018. április 8-ára tűzte ki. 
A szavazás napján reggel 6.00 
órától este 19.00 óráig lehet 
szavazni abban a szavazókör-
ben, amelyben a választó sze-
repel a névjegyzékben. A sza-
vazóköri névjegyzékbe történő 
felvételről a választók 2018. 
február 19-ig a Nemzeti Vá-
lasztási Irodától kaptak tájé-
koztatást.
A szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgár szemé-
lyesen szavazhat. A szavazás 
napján a lakcímétől távol tar-
tózkodó választópolgár, belföl-
dön az általa megjelölt települé-
sen átjelentkezéssel, külföldön 
Magyarország külképviseletein 
adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. március  
31-én 16.00 óráig, a külkép-
viseleti névjegyzékbe vételt 
2018. március 30-án (péntek) 
l6.00 óráig lehet kérni a www.
valasztas.hu oldalon, illetve le-
vélben vagy személyesen a He-
lyi Választási Irodában.
A mozgásában egészségi ál-
lapota, vagy fogyatékossága 
miatt gátolt választópolgár, 
meghatalmazott útján vagy le-

vélben, mozgóurna iránti ké-
relmet nyújthat be legkésőbb 
2018. április 6-án (pénteken) 
16.00 óráig a Helyi Választási 
Irodához, a szavazás napján 
15.00 óráig pedig az illetékes 
szavazatszámláló bizottsághoz. 
A kérelemnek tartalmaznia kell 
a választópolgár nevét, születé-
si nevét, születési helyét, anyja 
nevét, személyi azonosítóját. 
Mozgóurna iránti kérelem le-
tölthető a www.valasztas.hu ol-
dalról, illetve levélben vagy sze-
mélyesen beszerezhető a Helyi 
Választási Irodában.
A szavazat leadására azt kö-
vetően kerülhet sor, ha a sza-
vazatszámláló bizottság meg-
állapította a választópolgár 
személyazonosságát és szemé-
lyi azonosítóját (régi nevén sze-
mélyi szám) vagy lakcímét, és 
szerepel a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolá-
sára alkalmas:
- magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány 
(kártya formátumú személyi 
igazolvány vagy régi típusú, 
könyvecske formátumú szemé-
lyi igazolvány)
- magyar hatóság által kiállított 
ideiglenes személyazonosító 
igazolvány

- magyar hatóság által kiállított 
vezetői engedély
- magyar hatóság által kiállított 
útlevél, ideiglenes útlevél
A személyi azonosító igazolá-
sára alkalmas:
- személyi azonosítót igazoló 
hatósági igazolvány (lakcím-
kártya)
- hatósági bizonyítvány, illető-
leg igazolás a személyi azono-
sító jelről
A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány
- régi, könyvecske formátumú 
személyazonosító igazolvány, 
amennyiben tartalmazza a lak-
címet
A választási körzetek területi 
megoszlása az alábbiak szerint 
alakul:
1. számú szavazókör: Teleház, 
Kossuth L. u. 167., Arany János 
utca, Főkáptalan utca, Keceli u. 
17-76/A., Kossuth Lajos utca, 
Tavasz utca, Terv utca, 
2. számú szavazókör: Orvosi 
Rendelő, Keceli u. 5., Ady Endre 
utca, Állami Gazdasági tanyák, 
Bajai utca, Bajcsy-Zs. utca, Baj-
társ utca, Csalai és Polgárdi 
tanya, Gőzmalom utca, Keceli 
utca 2-16., Keceli u. 77-115., Ke-
celi úti tanyák, Kiscsala tanya, 

Középcsala tanya, Nagycsala 
tanya, Zsombostó tanya
3. számú szavazókör: Közös-
ségek Háza, Kossuth L. u. 168., 
Akácfa utca, Bem József utca, 
Dózsa György utca, Gábor 
Áron utca, Hősök tere, Ifjúság 
utca, József Attila utca, Munká-
csy Mihály utca, Petőfi Sándor 
utca, Rákóczi Ferenc utca, Ró-
zsa utca, Sport tér, Szabadság 
tér, Zöldfa utca
Választópolgáronként az ak-
tuális szavazóköri címet a vá-
lasztók névjegyzékbe történő 
felvételéről szóló ÉRTESÍTŐ 
tartalmazza.
Azon választópolgárok, akik 
csak településszintű lakcímmel, 
illetőleg, akik átjelentkezéssel 
szavaznak, szavazataikat kizá-
rólag az 1. számú szavazókör-
ben (TELEHÁZ, Kossuth L. u. 
167.) adhatják le.
A Helyi Választási Iroda a Pol-
gármesteri Hivatal épületében, 
Császártöltés, Keceli u. 107. 
szám alatt működik.
A Választási Irodán kívül az 
országgyűlési választás alaku-
lásáról folyamatos tájékoztatást 
a www.valasztas.hu internetes 
honlap nyújt.

Hábermayer Viktória
HVI vezető

Köszönetet mondott Takács-
né Stalter Judit polgármester a 
helyi vállalkozásoknak. Az ön-
kormányzat a tavalyi évben 69 
millió forintos bevételt köny-
velhetett el az iparűzési adó 
révén.
Január végén állófogadáson 

köszöntötte a polgármester a 
helyi vállalkozások képviselő-
it a Községháza dísztermében.  
Tájékoztatást adott az adóbe-
vételekről, a vállalkozások szá-
máról, a 2017-es év elvégzett 
munkáiról és ismertette a 2018-
es terveket.

Virágvasárnap van. Jézus min-
den évben átéli azt, amit mi 
nagyhéten ünnepelünk. Mint 
valóságos ember is, visszagon-
dol azokra az eseményekre, s 
mi elkísérjük őt a szenvedés és 
feltámadás útján.
Virágvasárnap az „első felvo-
nás”, helyszíne az Olajfák he-
gye (ágak megszentelése); a 
második az Olajfák hegyétől a 
Jeruzsálem kapujáig vezető út 
(bevonulás); a harmadik pedig 
a szent város (szentmise a temp-
lomban, passió). A mai nap 
megelevenednek az evangéli-
um személyei: Krisztus, őt kell 
látnunk a papban és a bevonu-
lási keresztben. A tanítványok 
serege a hívő nép, de különös 
szerep jut ma a gyerekeknek, 
akik a hozsannázó jeruzsálemi 
gyermekeket képviselik. Ha 
ők elhallgattak volna, akkor a 
kövek szólaltak volna meg. ez 
a kijelentés ránk is vonatkozik. 
Ha mi nem éljük, hirdetjük az 
evangéliumot, a kövek fognak 
megszólalni.
Jézus bevonul a szent városba – 
ma a templomba, vagyis az én 
életembe, és felkínálja számom-
ra az üdvösséget. Húsvét haj-
nalának sugaraiból már virág-
vasárnap világosságot kapunk. 
Tehát a véres nagypéntek arany 
ragyogása közepén helyezke-
dik el, bekeretezi a dicsőség, a 
feltámadás, a Lélek kiáradása. 
Aki ma bevonul, nem hódítani 
akar, alázatos és szelíd. Nem fe-
hér lovon érkezik, nem harcok-
ban győztes hadvezér, hanem a 
csatába induló, aki tudja, hogy 
mi vár reá.
Szinte odakiáltjuk:”Légy Uram, 
az én szívem királya is!” A bar-
kaágakkal önmagunkat adjuk 
át a bevonuló Krisztusnak. 
Megtapasztalhatjuk, hogy ez 
az ősi , gyönyörű liturgia saját 
sorsomról, életemről szól: meg-

élhettem már  virágvasárnap 
dicsőségét, az elismeréseket, az 
ünnepeket, majd volt részem a 
keresztben, mely el fog vezetni 
a feltámadásra. Azok, akik ki-
hagyják a nagyhétből a húsvéti 
szent három napot, és csak hús-
vétvasárnap mennek el szent-
misére – mert vasárnap van – 
olyanok, mint akik a színházba 
csak a harmadik felvonásra ér-
keznek meg. Igazából semmit 
nem fognak megérteni abból, 
ami előtte zajlott.
Nem könnyű húsvétot ünnepel-
nünk, ahogy karácsonyt sem. 
Negyven napon át böjtökkel és 
elhatározásokkal készültünk az 
ünnepre. Amikor megérkezik, 
nagyokat eszünk, rokonokat lá-
togatunk, locsolunk. Elvész az 
ünnep. A feltámadás örömteli, 
felszabadult ünneplése helyett 
a lakmározás és a családi ösz-
szejövetelek veszik el a figyel-
münket a lényegről. Nincs baj 
ezekkel az emberi örömökkel 
– a baj azzal van, hogy közben 
levesszük tekintetünket a lé-
nyegről. A készület fontosabbá 
vált, mint maga az ünnep. Az 
egyház nagyon bölcsen ötven 
napig ünnepelteti, ízlelteti ve-
lünk a feltámadás titkát.
Virágvasárnap van, amely 
rendkívül gazdag, végtelenül 
bonyolult és mégis isteni mó-
don egyszerű. Az ünnep másik 
nagy mozzanata a passió ének-
lése. Ezen a napon az örömhír 
a mi Urunk, Jézus Krisztus kín-
szenvedése. Ez a virágvasárnap 
szíve.  Benne van a nagypéntek 
sötétsége, húsvét derengő haj-
nalfénye, ugyanakkor mivel 
mindez eucharisztikus keretben 
történik, nagycsütörtök is jelen 
van. Meg lehet pontosan fogal-
mazni, mit is ünneplünk? Egy-
szerűen: virágvasárnapot!

Főtisztelendő Nagyidai Zsolt 
Plébános

Kialakításra kerül a Közössé-
gek háza és a Teleház közötti 
un. tűzoltó úton a Házaspárok 
útja. Támogatásával Ön is hoz-
zájárulhat a megvalósításához. 
A támogatás nincs összegha-
tárhoz kötve. A támogatók fel-
kerülnek a Felajánlók listájára, 
melyet a stációkon helyezünk 
el. A támogatás befizethető a 
Hivatal 2-es szobájában, vagy a 
Császártöltés Fejlődéséért Köz-
alapítvány számlájára:
Rónasági Takarékszövetkezet 

52500123-11059826.
Terveink szerint a Falualapítók 
Ünnepén, augusztusban ad-
nánk át.

Köszönjük!

Császártöltési Római Katolikus 
Egyházközségünkből ötvenkét 
hívő, plébánosunk, Zsolt atya 
vezetésével meglátogatta a pan-
nonhalmi és a zirci apátságot 

nagyböjti zarándokút kereté-
ben, március 17 -én szombaton. 
Mindenki lelki élményekkel 
gazdagodott. Istennek legyen 
hála!
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2018. február 26. és március 2. 
között első alkalommal szer-
veztünk Nemzetiségi hetet a 
Császártöltési Német Nemzeti-
ségi Óvodában. A Projekt célja 
a sváb kultúra megismertetése
az óvodás gyerekekkel.
A Projekt nyitónapján elláto-
gattunk a Sváb Tájházba, ahol 
bepillantást nyerhettünk a sváb
emberek mindennapjaiba. Meg-
néztük a tisztaszoba, a konyha 
és a lakószoba berendezési tár-
gyait, a régi használati eszkö-
zöket, a népi ruhadarabokat. 
Ezt követően mindenki a saját 

csoportjában az előzőleg a Táj-
házban készült fotókból készí-
tett fejlesztő játékokkal (puzzle, 
memóriajáték, árnykép játék) 
mélyíthette el ismereteit. A játé-
kokat készítette Weitzné Koszó
Renáta. A keddi nap a „Kis-
mesterségek” körében zajlott. 
Herner Melinda fazekas szak-
körvezető segítségével kipróbál-
hatták a gyerekek az agyagozás 
alapfogásait. Népi motívumok-
kal díszített agya formákat ké-
szítettek, melyekhez az eredeti 
„drukkoló formákat”
Tóthné Jutka néni kölcsönözte. 
A következő nap a „Népi hang-
szer” fantázianevet kapta. Segí-
tőnk Fuchs József harmonikás 
volt. Előadását a hangszer be-
mutatásával kezdte, majd sváb 
gyermekdalokat szólaltatott 
meg hangszerén. A gyerekek 
örömmel énekeltek, táncoltak 
a zenekíséretre. A következő 

napon a kézműveskedés került 
előtérbe. Célunk a népi motí-
vumok felhasználásával, kü-
lönböző technikákkal kreatív 
alkotások létrehozása volt. A 
kiscsoportosok gyermek mé-
retű fiú és lány figurák ruháját 
dugónyomattal díszítették,
valamint kiskakast készítettek 
tenyérnyomattal. A középső 
csoportban kékfestő anyagból 
tűpárnákat varrtak a gyerekek. 
A nagycsoportosok tortapapír-
ból festéssel, ill. rajzolással, népi
motívummal díszített terítőket 
készítettek.

A Projekt zárásaként pénteken 
a „Tűforgató” nénik látogattak 
el hozzánk. A délelőtt folyamán
a csörögefánk készítésének 
rejtelmeibe vezették be a gye-
rekeket, pomponokat készí-
tettek, népi motívumokat 
drukkoltak, rajzoltak. A nap 
végén Hómanné Liska Márta és 
Hómann
Antal a Nemzetiségi Tánccso-
port vezetői irányításával Tánc-
házat tartottunk. A fergeteges 
hangulatot megkoronázta az 
együtt elkészített csörögefánk 
elfogyasztása. A héten készült 
alkotásokból, fényképekből 
kiállítást rendeztünk a szülők 
számára. A Projektben az óvoda
minden dolgozója aktívan részt 
vett. A külső segítők kékfestő 
mintával díszített hűtőmágnest
vagy nyakláncot kaptak.

Ledniczkyné Vikker Viktória
Óvodavezető

Tavaszváró német zenés műsor 2018.03.14-én Áprily Géza 
előadásában. Finanszírozta a „FALATKÁK” Óvodai Alapítvány

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, 
hogy a 2018-2019. nevelési évre

az óvodás korú gyermekek
beíratásának időpontja:

2018.04.23.-04.27.
8 00 - 16 00 -ig

Ezeken a napokon kell beíratni 

azokat a gyermekeket, akik 
2018. augusztus 31.

napjáig betöltik a 3. életévüket,
és óvodai jogviszonnyal még 
nem rendelkeznek.

Ledniczkyné Vikker Viktória
mb. óvodavezető

A kiskőrösi EGYMI által szer-
vezett járási szépíró verse-
nyen február 15-én iskolánkból 
Zsebeházi Hajnalka és Gróf 
Amina vettek részt. Zsebeházi 
Hajnalka 1. helyezést ért el, így 
továbbjutott a megyei fordulóba.

Felkészítő pedagógus: Angeliné 
Kismók Melinda
A kiskőrösi EGYMI által szer-
vezett „Ünnepváró” című rajz-
pályázatán Zsebeházi Hajnalka 
1.helyezést ért el. 

A magyar forradalom és szabad-
ságharc 170. évfordulója alkal-
mából március 14-én ünnepi mű-
sorral emlékeztünk az 1848/49-es 
hősökre. Az 5. osztályos tanulók 

jelenetekkel, zenékkel, versekkel 
elevenítették fel az akkori esemé-
nyeket. A műsort összeállította 
és betanította osztályfőnökük, 
Barabásné Baranyai Hajnalka.

A kiskőrösi Petőfi Sándor Gim-
názium által szervezett 3 forduló 
„Levelész-matekész” versenyen 
6. osztályos tanulóink eredmé-

nyesen szerepeltek: Tóth Liza 
1. helyezést ért el, Vadas Gitta 4. 
helyezett lett. Felkészítő tanáruk: 
Barabásné Baranyai Hajnalka.

Óvodai beiratkozás
2018-2019

Versenyeredmények

Március 15.

Versenyeredmények

Nemzetiségi hét
a császártöltési óvodában

óVOdai és iskOlai Hírek
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óVOdai és iskOlai Hírek

Tájékoztató a csengőszó császártöltési 
iskolai alapítvány 2017. Évi munkájáról 

Facsemete 
ültetés

Farsangi bál
az óvodában

1. A Csengőszó Császártöltési 
Iskolai Alapítvány pályázatot 
nyújtott be az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő Nemze-
ti Együttműködési Alaphoz, 
melynek köszönhetően az ala-
pítvány működésére 1.500.000 
Ft-ot, illetve szakmai prog-
ramra 600.000 Ft-ot nyert. A 
támogatott időszak 2017.04.01. 
- 2018. 03.31. Ezen időszak alatt 
alapítványunk a német nemze-
tiségi kultúra ápolásával kap-
csolatos programokat támogat, 
illetve a Császártöltési Bánáti 
Miklós Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola eszközbeszerzé-
seihez járul hozzá az itt tanuló 
diákok érdekében a Nemzeti 
Együttműködési Alapnak kö-
szönhetően.

2. Alapítványunk támogatta a 
2017. április 7-én megrendezés-
re kerülő Húsvétváró rendez-
vényt. A programot pályázati 
pénzből finanszíroztuk, amit a 
Nemzeti Együttműködési Alap-
nak köszönhetünk. A húsvétvá-
ró rendezvény része az Őseink 
nyomában – hagyományőrző 
programsorozatnak.
3. Iskolánk évek óta megszer-
vezi a Kistérségi Német Sza-
valóversenyt. Alapítványunk 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap jóvoltából támogathatta a 
rendezvényt. Hozzájárultunk a 
résztvevők ellátásához, illetve a 
könyvjutalmak egy részét is mi 
vettük meg. A szavalóverseny 
szintén része az Őseink nyo-
mában – hagyományőrző prog-
ramsorozatnak.
4. Idén is támogattuk a Ma-
darak és fák napját. Alapítvá-
nyunk vette meg a díjakat.
5. 2017. június 13-án került sor 
a Jó tanulók jutalomkirándulá-
sára, melyet a Császártöltés Fej-
lődéséért Alapítvánnyal együtt 
szerveztünk meg. A Csengőszó 
Császártöltési Iskolai Alapít-
vány fizette az egyik busz költ-

ségeit a Nemzeti Együttműkö-
dési Alapnak köszönhetően. Mi 
fizettük a Korda Filmparkban 
a Kalandterápiás programot, a 
belépőt a Puskás Akadémiára 
és a felcsúti kisvasút költségeit 
is.
6. Az iskolaudvarra az SZMK-
val együtt fitneszgépeket vet-
tünk. Alapítványunk egy játé-
kot vásárolt meg.
7. A Csengőszó Császártöltési 
Iskolai Alapítvány és a Császár-
töltés Fejlődéséért Alapítvány 
1.000.000-1.000.000 Ft-ot kapott 
Bánáti Miklós lányától azzal 
a céllal, hogy minden évben 
25.000-25.000 Ft-tal támogasson 
egy kiváló tanulót. 2017-ben a 
Bánáti Miklós-díjat Lei Eszter 
kapta meg, így alapítványunk 
25.000 Ft-ot és egy emlékplaket-
tet ajándékozott Eszternek.
8. Augusztusban a Falualapítók 
Ünnepén kézműves foglalko-
zással vártuk a falu gyermek-
seregét. A program a Nemzeti 
Együttműködési Alap jóvoltá-
ból valósult meg.
9. A Német Táborban kézmű-
ves foglalkozást tartottunk a 
táborozó gyerekeknek. Az alap-
anyagokat pályázati pénzből 
vettük meg, a Nemzeti Együtt-
működési Alapnak köszönhe-
tően.
10. Horgásztáborban is foglal-
koztattuk a táborozó gyereke-
ket együttműködve több he-
lyi szervezettel, egyesülettel a 
Nemzeti Együttműködési Alap-
nak köszönhetően.
11. Pályázati pénzből (NEA) el-
készült alapítványunk bélyeg-
zője, molinója és ponyvája.
12. Vásároltunk az 1. osztályos 
tanulóknak egy cukorsüvegfe-
nyőt, és az iskola előtt elültettük 
azt. Pótoltuk a tavalyi elsősök 
kiszáradt bokrát is.
13. Támogattuk az őszi szünet 
előtti játékos délutánt, az osz-
tályok közötti verseny díjazását 
vállalta fel alapítványunk.
14. Ugyancsak pályázati pénz-

ből (NEA) vásároltunk 200 db 
pólót, melyen alapítványunk 
logója található. Ezeket a póló-
kat a tanulók versenyeken, ki-
rándulásokon viselhetik.
15. Az adventi családi napon 
alapítványunk megvásárolta 
a kézműves foglalkozásokhoz 
szükséges alapanyagokat pá-
lyázati pénzből (NEA).
16. 10 iskolai terembe vettünk 
falra szerelhető hangfalat szin-
tén a Nemzeti Együttműködési 
Alapnak köszönhetően.
17. Az Őseink nyomában – ha-
gyományőrző programsorozat 
(NEA) keretén belül elhívtuk 
iskolánkba Hajagos Csaba tör-
ténészt, aki a felsős tanulóknak 
a málenkij robotról tartott elő-
adást. 
18. A betlehemes jelenethez 
szükséges jelmezeket is bőví-
tettük. Alapítványunk megvette 
az anyagokat pályázati pénzből 
(NEA). Szeretnénk megköszön-
ni Bodacz Brigitta és Bergerné 
Harkai Patrícia önkéntes mun-
káját, nagyon szép jelmezeket 
varrtak.
19. A Mindenki Karácsonyán 
fellépő végzős tanulók ruhái-
nak kölcsönzéséhez 50.000 Ft-
tal járult hozzá alapítványunk, 
ezt is pályázati pénzből (NEA) 
tudtuk finanszírozni.
20. Decemberben az alsós ta-
nulók Baján a Diótörő című 
előadást tekinthették meg, a je-
gyeket pályázati pénzből (NEA) 
az iskolai alapítvány vásárolta 
meg.
Nagyon szépen köszönjük 
minden támogatónak, adomá-
nyozónak, hogy adója 1%-át 
az iskolai alapítványnak utal-
ta. Ennek köszönhetően a 2017. 
évben 404.496 Ft-hoz jutott ala-
pítványunk, így sok tartalmas 
és hasznos programot tudtunk 
szervezni tanulóinknak. Bízunk 
benne, hogy jövőre is hasonló 
élményeket nyújthatunk diák-
jainknak!

Adószámunk: 18272901-1-03

A „Falatkák” Óvodai Alapít-
vány az idei évtől új formában 
tervezi az „Én fám”című prog-
ramját.
2010 óta ültet alapítványunk 
a császártöltési babáknak fa-
csemetét. Az évek folyamán 
kinőttük a „rózsaligetet” és a 
horgásztó partját is. Úgy gon-
doltuk az idei évtől egy fát ül-
tetünk és a neveket közös táb-
lára gravíroztatjuk.  A Ligetben 
tervezzük folytatni ezt a kedves 
hagyományt, ami hangulatos 
helyszínt biztosít. Tervezett 
időpont: 2018. április 23., hétfő 
17.00 óra. ( A családok személy-
re szóló meghívót kapnak.)

Herner Melinda
a Kuratórium elnöke

Az óvodai farsangi ünnepsé-
get interaktív zenés bábműsor 
előzte meg, amelyet Frederico 
bábművész szolgáltatott. A 
gyerekek nagy örömmel vettek 
részt ebben és fergeteges vidám 
hangulatban telt a nap, ame-
lyet a „FALATKÁK” Óvodai 
Alapítvány finanszírozott. Iz-
gatottan várták a farsangi bált, 
amit másnap rendeztünk meg. 
Különleges jelmezekkel, finom 
süteményekkel készültek az ün-
nepségre. Nagy meglepetésre 
az óvodai dolgozók is beöltöz-
tek csoportonként, ez hatalmas 
tetszést aratott a gyerekek köré-
ben. A napot közös tánccal zár-
tuk, ahol kicsik-nagyok együtt 
mókázhattak, bulizhattak, mi-
közben gyönyörködhettek egy-
más jelmezében.

Bujdosóné Csontos Erika
Winter Józsefné
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Házasságot kötöttek:
- Csontos Margit és Baranyai 
László, házasságkötés időpont-
ja: 2018. január 27., Császártöltés
- Rimai Melinda és Tarnóczi Ba-
lázs, házasságkötés időpontja: 
2018. február 12., Császártöltés
- Gápel Márta Anett és 
Schveibert Péter, házasságkötés 
időpontja: 2017. december 30.

Újszülöttek:
- Wicker Emma 
született: 2018. január 7., Kecs-
kemét, anyja neve: Prohászka 
Anita
- Haszilló Maja 
született: 2018. január 10., Kalo-
csa, anyja neve: Pál Tünde

- Varga Vendel 
született: 2018. január 20., Baja, 
anyja neve: Lógó Helga
- Antóni István 
született: 2018. január 29., Baja, 
anyja neve: Szarka Zsuzsanna
- Sereg Noémi 
született: 2018. február 27., Baja, 
anyja neve: Boromisza Judit
- Sara Duffus-Komáromi 
született: 2017. szeptember 
23-án, Gold Coast Southport-
Ausztrália, anyja neve: Komá-
romi Zsuzsanna

Állampolgársági esküt tett:
- Nagy Albert - 2018. január 26-
án, császártöltési lakos

közösségi életNyugdíjas élet CsászártöltéseN

Borbás Marcsi látogatása 
császártöltésen

Utazás kiállítás 2018

„Lábunk alatt
a gyógynövények”

Hagyományőrző 
falusi disznóvágás 

császártöltésen

Anyakönyvi hírek
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Február 13-án és 14-én Császár-
töltésen forgatott Borbás Mar-
csi és a Gasztroangyal stábja. 
A rossz idő ellenére nagyon 
jó hangulatban telt a forgatás. 
Kedden reggel a Malom patak 
mellett tormaszedéssel indult a 
nap. Takácsné Stalter Judit, pol-
gármester asszony megmutatta 
a téli Szamárvölgyet és a Bo-
szorkányhegy legendáját is el-
mesélte a vendégeinknek. Innen 
Kiscsalára, a Kiskastélyba veze-
tett az út Márinné Marikához, 
ahol a Tűforgató asszonyok kö-
zül Schafferné Juci néni sonka-
levest főzött, Habazné Piroska 
pedig zabszemtésztát készített 
hozzá.  A következő helyszín 
a Lakner borászat volt, ahol fi-
nom kelt kalácsokkal várták a 

szorgos kezű asszonyok a csa-
patot. Hidasné Márin Magdi be-
mutatta, hogyan készül a priast, 
Fodorné Stalter Mari pedig a 
tormakészítés rejtelmeibe avatta 
be Marcsit és a nézőket. Ezután 
a segítők és a közreműködők a 
stábbal közösen megebédeltek, 
majd a Főkáptalani és a Kisso-
ri pincesorokon folytatódott a 
forgatás. A nap végén a Kurucz 
pincében Schuszterné Magdi 
jóvoltából savanyú pacalt és fi-
nom töltési bort kóstolhattak a 
vendégek. A második napon a 
Walter pincében Pittenauer Rita 
savanyú tojást készített noked-
livel, majd egy vidám, közös 
vacsorával zárult a forgatás. Kö-
szönjük minden közreműködő-
nek a segítséget!

Az idén is megrendezték már-
cius 1-4. között az Utazás Ki-
állítást a Hungexpo Budapesti 
Vásárközpont területén.

Az európai szinten is kiemel-
kedő pincefalvainkat és a sváb 
kultúrát a Sváb sarok települé-
sei: Császártöltés, Érsekhalma, 
Hajós és Nemesnádudvar mu-
tatta be.

Február 3.-án, szombaton ismét 
a Tájház udvarán került sor a 
régi hagyományokat feleleve-
nítő falusi disznóvágásra. A 
hideg idő és a havazás ellené-
re sokan voltak kíváncsiak az 
eseményre. A szokásos reggeli 
pálinka áldomásnak köszönhe-
tően jókedvűen folyt a munka. 
Reggelire sült máj, friss pecse-
nye került az asztalra. Eközben 
a lányok, asszonyok finomabb-
nál finomabb kalácsokat, sós 

kifliket és pereceket sütöttek a 
kávézóban. A délelőtt folyamán 
a gyerekek kézműves foglalko-
záson vehettek részt, ahol az 
Agape Team Missziós Csoport 
Alapítványnak köszönhető-
en gyöngyfűzést  tanulhattak. 
A hagyományos disznótoros 
ebédre idén is orjaleves, sült 
hurka és kolbász készült. A nap 
meglepetéseként „maszkások” 
érkeztek, akik megtáncoltatták 
a vendégeket.

„Lábunk alatt a gyógynövények” Horváth Lászlóné 
gyógynövényklub vezető tartott előadást. Hozott bemutatásra

és kóstolásra gyógynövényeket.

Schveibert Péter és Gápel Márta Anett

Varga Vendel

Antóni István 

Sereg Noémi

Haszilló Maja 

Wicker EmmaNagy Albert 

Sara Duffus-Komáromi 

www.csaszartoltesiek.hu
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2018. március képes HírekspOrt

Óvodai farsangÚszás Kérjük adójuk 1%-ával támogassa a
császártöltési alapítványok munkáját!
Köszönjük az alapítványok nevében!

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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Előző lapszámunkból sajnála-
tos módon kimaradt, hogy a 
2017. december 7-én Kiskőrö-
sön megrendezett úszóverse-
nyen igazolt sportoló kategóri-
ában Husti Hanga 5. osztályos 
tanuló  képviselte iskolánkat, 
aki a III. korcsoportban egyéni 
versenyben az alábbi eredmé-
nyeket érte el:

100 m mellúszás – II. hely
100 m gyorsúszás – II. hely
Hanga eredményeivel tovább-
jutott a Megyei Diákolimpia 
Kecskeméten megrendezett 
döntőjébe, ahol szintén jó he-
lyezéseket szerzett.

Gratulálunk
az eredményeihez!
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A „Falatkák” Óvodai Alapítvány
köszönettel fogadja jövedelemadója 1%-át.
Adószámunk: 18356564-1-03

Kérjük támogassa adója 1 %-ával
a Csengőszó Iskolai Alapítvány munkáját!

Adószám: 18272901-1-03

Kérjük, adója 1%-val
támogassa

a Császártöltés
Fejlődéséért 

Közalapítvány munkáját! 
Adószám:

18357493-1-03

A császártöltési iskola 4. és 6. osztályos diákjai testnevelés tanóra 
keretében úszásoktatáson vesznek részt heti egy alkalommal 

a kiskőrösi uszodában. Az oktatást Füleki Antal vezeti.

Kiskőrös- XIV. Petőfi Kupa 
Megye II. csapatbajnokság 1. helyezettjei iskolánk tanulói:

Lei Eszter és Lei Balázs. Gratulálunk az elért eredményeikhez!

Elkészültek a TAO pályázatból az öltözőszekrények  
a focipályán az öltözőbe. Sikeres és eredményes évet  

kívánunk labdarúgóinknak!
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Iskolai farsang


