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Képek az elmúlt év
változásaiból

Fazekas Ház

Tisztelt
Császártöltésiek!
Egy éve, hogy Önök bizalmat
szavaztak és megválasztottak
Császártöltés polgármesterének. Gyorsan eltelt ez az egy év,
s mondhatom nem volt egyetlen
unalmas pillanata sem. Számomra igazi kihívás a munkám.
Izgalmas és hihetetlenül nagy
lehetőség, mellyel bizonyíthatom, tudok a közösségért tenni.
Jó érzés látni azt az összefogást,
amivel Császártöltést jobbá, szí-

nesebbé és élhetőbbé tesszük.
Köszönöm mindnyájuk hozzáállását, segítségét, azt a közös
erőt, amellyel építjük falunkat! Szeretettel várom Önöket
a Közmeghallgatásra november
27-én 16.00 órakor a Közösségek
Házába, ahol részletesen megismerkedhetnek az elmúlt év történéseivel.
Takácsné Stalter Judit
polgármester

Képes Ház

Könyvtár

Ősi ösvény

Önkormányzati Kertészet

Német Nemzetiségi Óvoda és Iskola
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Újra indítottuk a zeneoktatást
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Települési Értéktár
létrehozása
NAPELEMES RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
ÉPÜLETEIN
(KEOP-4.10.0/N/14-2014-0252)
Császártöltés Község Önkormányzata sikeres pályázatot
nyújtott be az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia
Operatív Program támogatási
rendszerébe, mely pályázat keretein beül 24.319.562 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A császártöltési Idősek otthona,
Művelődési ház és Általános
iskola épülete jelentős villamos
energia felhasználással üzemelt. A pályázati program keretében az önkormányzatnak
lehetősége nyílt, hogy egy-egy
napelemes rendszert építsen ki
a három szóban forgó épületre.
Az Idősek otthona épületére
kiépített rendszer mérete 12,5

kWp, várható éves villamos
energia termelése 12.604 kWh.
A Művelődési Ház épületére
egy 8 kWp-es rendszer került,
8.281 kWh várható éves hozammal. Az óvoda épületére
pedig egy 16 kWp-es rendszert
építettek ki, 16.245 kWh várható éves villamos energia termeléssel.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A pályázat során közreműködő szervezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága volt.

Nyertes pályázat
A Darányi Ignác Terv keretében
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból , a vidéki
gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fej-

lesztésére új gépkocsi beszerzési
pályázatán Császártöltés Község
Önkormányzata 7.542.785 Ft (€
25.143) összeget nyert, melyből
egy Fiat Ducatot vásároltunk.

A magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvény, valamint
a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról
szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet alapján helyi,
megyei és országos szinten is
elkezdődött a magyar értékek
összegyűjtését és megőrzését
szolgáló feltáró munka. Az értéktárak létrehozása azt a célt
szolgálja, hogy nemzeti értékeinkről országos adatbázis
készüljön, a gyűjteményben
szereplő értékek közkinccsé,
itthon és külföldön is ismertté
váljanak, és maradjanak fenn,
erősítve a nemzeti tudatot és
a hazai gazdaságot.
A hivatkozott 2012. évi XXX. törvény nem teszi kötelezővé a helyi értéktárak létrehozását, arra
csak lehetőséget biztosít.
A helyi értéktárak kialakítása,
tehát egy-egy település, vagy tájegység, esetleg a megye kultúrájának tágabb értelemben vett
tárgyi és szellemi összegzése
számos előnnyel jár. Kialakítására azért van nagy szükség, mert
az identitásunkat, kötődésünket
és gyökereinket jelentő tárgyiszellemi emlékek, egyre inkább
veszendőben vannak.
A települési értéktár tulajdonképpen egy település történek
minden írott és íratlan forrása,
tárgyi és szellemi hagyatéka, ter-

mészeti és néprajzi kincsei, amik
méltók arra, hogy megmentsék
és a jövő generációk tagjainak
továbbadják. Arról, hogy mi
kerüljön a települési értéktárba,
mindig az adott közösség dönt,
természetesen az egyes ágazatok
szakembereinek javaslatai alapján. Ugyanezen módszer alapján
döntenek a tájegységi, megyei,
az ágazati és magyar értéktárakról, hungarikumokról is.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Császártöltés Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 73/2015. (IX.23.) számú határozatában a települési
értékek megőrzése céljából Császártöltési Települési Értéktár
létrehozásáról döntött, mely értéktár a Császártöltés település
területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz.
A Császártöltési Értéktár Bizottság tagjainak személyéről valamint a működési szabályzatukról a Képviselő-testület a soron
következő ülésén hoz döntést.
A Császártöltési Értéktár Bizottság tevékenységét várhatóan 2016. január 1. napján kezdi
meg.
A bizottság feladata a települési
értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény
létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás lesz.

www.csaszartoltesiek.hu

Közmeghallgatás
2015. november 27-én 16.00 órakor a Közösségek Házában
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Császártöltés Község Polgármestere és Képviselőtestülete
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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egyházi Hírek

Szeretteinkre
emlékezünk
A Mai Napon nagy körmenetté vált az emberiség útja: ez
az áradat a temetőkbe siet. Gyertyafény, virágkoszorúk halmaza teszi széppé a mai napon
a temetőket.
De tudjuk, hogy mindez nem
sokáig tart. A gyertyafények
elalszanak, a virágok elhervadnak, elfagynak.
Ilyen az ember élete is: születéskor fellobban életünk gyertyafénye, majd a halálban elalszik.
A nap minden percében tíz és
százezrek halnak meg. Az ember nem tud úrrá lenni a halál
felett. Hiába a tudomány, a fejlődés. Ezen nem tud segíteni.
A gépek, repülők közel ezer
kilométeres sebességgel rohannak, de a halál ennél is gyorsabb. Előle nem menekülhet
senki sem.
Újvidéken egy kereszteződésnél a forgalmat irányító lámpa
zöldet jelez, indulna a forgalom, de az egyik személygépkocsi a sor elején nem akar elindulni. Türelmetlenül dudálnak
a gépkocsik, de hiába. A rendőr
odamegy az autóhoz: a gazdája
holtan fekszik a kormánynál.
Pillanat műve volt. Indulni
akart, de a halál gyorsabb volt.
Hiába vannak a kényelmes
autók, a földi jólét: mindezt itt
hagyjuk. A sír mindent elfed:
bánatot, örömet, fényt, szerelmet…Abba a kis sírgödörbe,
mely alig 2 méter hosszú 1 méter széles, 2 méter mély, mégis minden belefér: tudomány,
gazdagság, szépség…Mindent,
mindent elnyel. Ebből a sírgödörből már nem lehet hallani
az anyák intő szavát, a gyermekek
boldog
nevetését,
az apák buzdító, bátorító szavát. Ebből a gödörből már
emberi kéz nem tud kinyúlni,
hogy letörölje gyermeke verejtékes homlokát vagy a beteg
szenvedő arcát…
Értelmetlen és szomorú lenne,

ha így lenne. De a halálban van
vigasztalás is! Jézus: Isten úgy
szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki őbenne
hisz, elvesszen, hanem örök
élete legyen! Jn7,16
Aki Jézussal élt a földön,
az Jézus szeretetében hunyt el.
Annak biztos vigasztalás Jézus
ígérete: Ne féljetek, én vagyok
a feltámadás és az élet! Tehát,
ne csak arra gondoljunk, hogy
mit vesztettek el a halottak, hanem arra is, hogy mit nyertek
el: az örök életet! A feltámadt
lélek boldogságát!
Papini, a híres olasz író Lázárról
írt könyvében megszólaltatja
a halálból visszatért Lázárt és
ezt mondatja vele: „Azt hiszitek, jót tettetek velem, amikor
visszasírtatok ide? Azt hiszitek az élet jutalom? Nem! Mert
az élet nagy megpróbáltatás!
Végre megtértem a béke honába, s most vissza kellett jönnöm
a békétlenség és szenvedés honába.”
Az író elképzelése ez csupán?
Nem! A valóság ez, hiszen akik
a temetőben pihennek, azok
Isten ölén pihennek! Ők boldogok, míg mi szenvedünk.
A feltámadás ténye legyen
a vigaszunk a halállal szemben. Itt hagyjuk e földi életet,
de csak azért, hogy Isten országában ismét találkozhassunk,
együtt lehessünk mindnyájan,
akik hittünk Jézus szavainak:
Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket nem tudják
megölni!
Nem, mert a halhatatlan lélek
tovább él Isten boldogító országában.
Béküljünk meg a temetőkkel és
hittel járjunk oda: hiszen a keresztfák hirdetik mindnyájunk
számára az örök életet, a síron
túli boldogságot.
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
plébános

A keresztet Császártöltés hívő népe állította Nagyidai Zsolt
plébánossága idején, 2015-ben Mindenszentek napján

Bibliai barangolások

2015. november 4.-én Bibliai
Barangolások címmel érdekes
programon vettek részt a felső
tagozatos diákok. A Közösségek Házában az előadó a Biblia
Ószövetségi részét mutatta be
szokatlan, ám élményszerű módon. Az egyes események, tör-

ténések rövid elmesélése után
kézjelekkel mutogatták el ezeket és így vésődtek be (remélhetőleg) a gyerekek emlékezetébe.
Hangulatos órákat töltöttek el
tanulóink és az egyetemes kultúra egyik legismertebb alkotásával ismerkedtek meg!

Jubiláló szentmise 2015. november 8.
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Márton napi
előkészületek
Az előző évhez hasonlóan
a rendezvény községi szintű program lesz, az iskola és
az óvoda részvételével. Mivel az adomány a gyerekek
számára gyűlik, így az óvoda
dolgozói és a szülők kiemelten
kiveszik a részüket az előkészületekből. Köszönjük a felajánlásokat, amit az esti vendéglátáshoz tettek! (tea, cukor…
pénzadomány). Az óvónénik
esténként egyedi, kézműves
bögréket készítettek a Fazekas Házban. Viki óvónéni
mézeskalács libát készített
az édesszájúak örömére.

A program a lámpás felvonulással indul, majd 17 órakor
az óvodás és iskolás gyerekek műsorát nézhetjük meg
a templomban.
A Márton nap résztvevőit vendégül látjuk zsíros kenyérrel,
teával, forralt borral. A felnőttek felajánlását szívesen
fogadjuk a gyerekek nevében.
Az adományt a Falatkák Óvodai alapítvány fogja átvenni és
teljes mértékben a gyerekek javára fordítja. Terveink szerint
játékvásárlásra, kirándulásra
és bábszínházra fogjuk fordítani.

ISKOLAI HÍREK

HÍRMONDÓ

Szüreti
felvonulás

Felsőssé avatás
Október első péntekjén, iskolánk hagyományainak megfelelően a nyolcadikosok felsőssé
avatták az ötödikeseket. Ahhoz,
hogy eljuthassanak a tréfás fo-

A nagycsoportosok táncait
a Császártöltési Fúvószenekar
kísérte. Az óvónők díszítették
a lovas kocsikat és a Teleház
előtti koszorút, valamint segítettek az estebéd feltálalásánál is.

gadalomtételig az ifjú felsősök,
különböző vicces ügyességi
feladatokat kellett megoldaniuk. Jól szórakoztak az avatók,
az avatottak és a közönség is!

Tökfaragás
Október 22-én délután került
sor a Halloween – tökfaragó
bulira. Először játékos sorversenyeken mutatták meg ügyességüket a vállalkozó kedvű
gyerekek! Nagyokat nevettünk
a söprűs futáson, a tökgurításon. A tökfaragó versenyen
ismét ötletes tökfaragványok
versenyeztek.

A verseny eredménye:
1. Zsebeházi Hajnalka – tökös
rendőrautó
2. Juhász Valentina
3. Tóth Liza – tökcsiga
A félelmetes jelmezek értékelése
is megtörtént. Ennek eredménye:
1. Jónás Zoé
2. Ledniczky Hunor
3. Lei Balázs

Óvodai karácsony
December 17-én tartjuk az ovis
karácsonyt, ahol a gyerekek színvonalas bábszínházi előadást
kapnak a Falatkák Alapítványtól. Az ünnep megszokott, ha-

gyományos forgatókönyv szerint
történik. Az ünnepség zártkörű,
a nyugdíjas dolgozókat, meghívott vendégeinket, az SZMK-s
szülőket látjuk vendégül.

Kirándulás Kecskemétre
2015. november 5.-én Kecskemétre kirándult 46 diák 3 pedagógus kíséretében. A Katona
József Múzeumban (Cifra Palota) A beszélő köntös nyomában

2015. november 29-én
(vasárnap) 1000-1700-ig
a Teleház terén.
Tanulóink szülei, nagyszüleik, támogatók, iskolánk
tanárai idén is rengeteg karácsonyi dísztárgyat, adventi
koszorút, ajtódíszt, terítőt készítettek!
Advent első vasárnapján, az ünnepekhez közeledve,
meghitt és egyszerre vidám hangulatot teremtünk
jótékonysági forgatagunkkal!
Sok finom étellel, itallal várjuk az érdeklődőket!

AZ ADOMÁNYOKAT A CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET
NEMZETISÉGI ISKOLÁBAN TANULÓ GYERMEKEK JAVÁRA
HASZNÁLJUK FEL!

Libák a kukoricásban - nagycsoportosok munkája
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Hívunk, várunk mindenkit! Fogjunk össze ismét!

Emlékezés 1956.
október 23-ára
2015. október 22.-én a 7. osztályosok műsort mutattak be,
mellyel az 1956. október 23-i ese-

ményekre emlékeztek. A megható előadást a vetítés még átélhetőbbé tette.

című kiállítást tekintették meg.
Ezt követően a Malom Moziban a Hotel Transylvania 2.
című filmet izgulhatták végig
3D-ben.

Adventi vásár
Advent első vasárnapján (november 29-én) ismét benépesül
a Teleház tere. Már harmadik
éve, hogy a szülők, pedagógusok és az egész falu segíteni akaró emberei létrehozzák
az Adventi vásárt, ahol adventi
koszorúkat, díszeket, sőt már

karácsonyi ajándékokat is lehet választani! A jó hangulatot
fokozza a helyben kapható tea,
forralt bor, sültkolbász és egyéb
finomságok sora! Várunk mindenkit! Támogassuk közösen
az iskolás gyerekeket!

Faültetés
Régi hagyomány, hogy az elsősök a tanév első napjaiban
fát ültetnek az iskola parkjába.
Idén erre szeptember másodikán került sor Hidasné Márin
Magdolna osztályfőnök irányításával.
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Találkozunk
a könyvtárban!
A gyönyörűen felújított könyvtárunk sikeresen becsatlakozott
az országos könyvtári rendezvénysorozatba „A Nagy Könyvtári Show”-ba. Október 5-én
a Baba-Mama Klub keretében
az apróságok ismerkedhettek
játék közben a könyvekkel,
az anyukáknak pedig volt idejük a könyvek között válogat-

az indián viseletet. Az alsósok
egy indián táncot is eljártak. Október 9-én Sohonyai Edit írónő
látogatott el hozzánk. Nagyon
szórakoztató volt, ahogyan ismertette az általa írt ifjúsági regényeket , sokan kedvet is kaptak
a könyveinek az elolvasásához.
A közeljövőben kerül majd sor
a meghirdetett rajzpályázatunk

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
2015.
November 29. vasárnap

15.00 óra: Óvodások és iskolások műsora
Az Adventi gyertyát meggyújtja: Lupták György evangélikus esperes
15.30 óra: A Kiskőrösi Gospel Sasok koncertje a Közösségek Házában
Adventi vásár az iskolásokért a Teleház előtti téren

December 6. vasárnap

15.00 óra: Óvodások és iskolások műsora
Az Adventi gyertyát meggyújtja: Nagyidai Zsolt katolikus plébános
15.30 óra: Katolikus kórusok találkozója a Sportcsarnokban

December 13. vasárnap

15.00 óra: Óvodások és iskolások műsora
Az Adventi gyertyát meggyújtja:
Papp Szabolcs Zsolt református lelkész
15.30 óra: Császártöltés története.
Könyvbemutató és beszélgetés a Közösségek Házában
Közreműködnek: Wicker Erika, Bánáti István,
Knipl István, Bolvári Csaba
Előtte műsort ad: a Császártöltési Énekkar Fuchs József
közreműködésével és a Császártöltési Fúvószenekar
15.00 óra: Óvodások és iskolások műsora
Az Adventi gyertyát meggyújtja:
Takácsné Stalter Judit polgármester
15.30 óra: Mindenki karácsonya–Ünnepi műsor

Minden érdeklodot
szeretettel várunk!

eredményhirdetésére, valamint
elindul a kezdő számitógép kezelői tanfolyamunk is. A könyvtárunk mellett megnyílt Képes
Ház is sok érdeklődőt vonzott.
Mindenkit szeretettel várunk!
”Találkozzunk a Könyvtárban!”
Taner Gabriella
könyvtáros

Látogatás
a Kalocsai porcelán
manufaktúrában
Októberben az otthon lakóival
a Kalocsai porcelán manufaktúrába látogattunk el. A folyosóra
belépve csodálatos látvány fogadott bennünket, a falakat végig
kalocsai virág motívumok díszítették.
Először a minták kirajzolásával,
festésével, és kiégetésével ismerkedtünk meg. Majd a porcelánkészítés titkaiba avattak be minket,
az első lépésektől, amikor a még
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folyékony alapanyagokat formába öntik, egészen az utolsó égetésig. Minden egyes darab kézzel
készül, a festőnők aláírják az általuk pingált darabokat, és így válnak teljesen egyedivé a tárgyak.
Élményekkel gazdagon tértünk
haza, korábban nem is sejtettük,
hogy a porcelán készítés ennyire
szép, és érdekes munka.
Flaisz Emőke
Nyugdíjas Otthon vezetője

Közösségi élet
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December 20. vasárnap

niuk. Másnap, 6-án SólyomfiNagy Zoltán tartott előadást
az iskolásoknak „Magyar szemmel az indiánok földjén” címmel. Hallhattunk tőle eredeti
Lakota dalokat, kezünkbe vehettük a gyönggyel kihímzett
mokaszinokat és volt olyan
szerencsés, aki felvehette a tollas fejdíszt és magára ölthette

Császártöltési

Császártöltés Község Önkormányzata

Baba-Mama Klub
a könyvtárban
Császártöltésen már tizenegyedik éve rendszeresen tartunk
találkozókat egy-egy délután
az édesanyákkal és a gyermekeikkel a Baba- Mama Klub keretében. A kötetlen beszélgetések,
játék mellett szerepet kapnak
meghívott szakemberek is, így
az édesanyák hasznos tanácsokkal gazdagodnak a gyermekgondozás és nevelés területén is.
Együtt ünnepeljük a farsangot, a
karácsonyt, az anyák- és gyermekek napját, a télapót, az anyatejes

napot. Nagy örömünkre szolgál,
hogy az utóbbi találkozásainkat
a könyvtárban tarthattuk. Kulturált, kellemes, barátságos
környezetben teltek a kellemes
percek, miközben a gyerekek
és az anyukák ismerkedhettek
a könyvekkel. Öröm volt nézni,
ahogy a picik nézegették a mesekönyveket. Reméljük, hogy ezek
a gyermekek korán ráéreznek
az olvasás szeretetére!
Wicker Jánosné
védőnő

Szüreti sokadalom
2015. szeptember 27-én „Szüreti sokadalom” néven szüretzáró rendezvényt szervezett a Császártöltés Község
Önkormányzata és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
A résztvevők felvonulása délután kettőkor kezdődött a focipályától. Szépen feldíszített
külön lovaskocsik vitték a bíró
és bírónét, Császártöltés polgármesterasszonyát és jegyzőjét,
illetve a német önkormányzat
elnökét és a tiszteletbeli sváb
képviselőt. Őket egy impozánsan óriási, igen dekoratív
„szőlőfürt” követte, melyet
a súlya miatt négyen vittek.
A felnőtt tánccsoport, az iskola
két tánccsoportja és az óvodások
táncosai kísérték a fürtöt, majd
a Császártöltési Fúvószenekar
tagjai zárták a menetet. A tánccsoportok négy helyszínen adták elő nemzetiségi műsorukat,
mindenhol a falu lakosságának
nagy száma, élénk figyelme és
érdeklődése mellett. A felvonu-

lás végül a teleházhoz érkezett,
ahol a szervezők jóvoltából minden megjelent lakos egy igen
finom estebédre volt hivatalos,
s élvezhette a büfék által kínált
italokat. Az étkezést követően a Fuchs-zenekar valamint
a közelmúltban alakult énekkar
gondoskodott a jó hangulatról
s nem kellet sokáig várni, hogy
megteljen a tánctér. A rendezvény színvonalát magánszemélyek és vállalkozások támogatása tette még sikeresebbé.
Szüreti felvonulás régen rendszeres volt a faluban, aztán soksok évig sajnos nem került rá
sor. A község vezetőinek megváltozásával azonban ez a szüreti ünnep is megújult és ismét
megvalósult. A visszajelzések
igen pozitívak voltak: sikeresnek, örömtelinek, ünnepélyesnek, vidámnak említették. Úgy
véljük, nyugodtan mondhatjuk, hogy jövőre ugyanekkor,
ugyanitt találkozunk a szüreti
mulatságon!

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
– Horváth Izabella - 2015.
szeptember 24. Kiskunhalas,
anyja neve: Horváthné Győri
Szilvia, apja neve: Horváth Zoltán,
Császártöltés, Kossuth L. utca 57.
– Tóth Izabel - 2015. október 4.
Baja, anyja neve: Hóman Dóra,
apja neve: Tóth József, Császártöltés,
Akácfa utca 25.
– Wiedner Dávid Alex - 2015.
október 19. Baja, anyja neve:
Lakatos Szandra, apja neve:
Wiedner Norbert, Császártöltés,
Kossuth L. utca 91.
– Gatter Csongor - 2015. október
27. Kecskemét, anyja neve:
Gatterné Haszilló Gyöngyi, apja
neve: Gatter István, Császártöltés,
Tavasz utca 3.
– Erdélyi Viktória - 2015.
november 1. Kecskemét, anyja
neve: Erdélyi- Sendula Tímea, apja
neve: Erdélyi Tamás, Császártöltés,
Bem utca 3.

– Szőrös Jázmin - 2015.
november 3. Kecskemét, anyja
neve: Schindler Zsuzsanna, apja
neve: Szőrös Zoltán, Császártöltés,
Bajai utca 4.

Berger Kitti és
Arnold István Roland
házasságkötése, 2015. 09. 26.

Teleházi
programajánló

Nagy örömünkre szolgál, hogy
egyre többen veszik igénybe
a Teleház által kínált programokat a kikapcsolódásra. Állandó
programjaink összeállításakor
az vezérel bennünket, hogy
minden korosztálynak tudjunk
érdekes és értelmes elfoglaltságot biztosítani. Szerda délelőttönként 9 órától 12 óráig
a Kreatív Klubba várjuk az alkotó kedvű anyukákat, ahová pici
gyereküket is magukkal hozhatják. Gyönyörű asztaldíszek,
koszorúk készültek az elmúlt
alkalmakkal. Az aktuális témát
közösen találjuk ki és ehhez választjuk ki az alkalmazni kívánt
kézműves technikát. Megtanultuk a ragasztópisztoly használatát, ismerjük már a dekupázs
technika alapjait és az utóbbi
foglalkozásokon pirográffal is

dolgoztunk. Péntek délután
14 órától 16 óráig a Töltési Tűforgatók közé hívjuk és várjuk
szeretettel mindazokat, akiket
a kézimunka világa vonz.
A horgolás, a kötés, a varrás,
a hímzés alapjait bárkinek szívesen megtanítjuk.
Október 20-án első alkalommal
tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozást iskolásainknak
a Tájházban. Szeretnénk hagyományt teremteni és havi
rendszerességgel jelentkeznénk
a foglalkozásokkal. Most terményekből ragasztottunk képeket,
közben arról beszélgettünk, hogyan és mivel játszottak régen
a gyerekek. A nagy munka után
sült tökkel vendégeltük meg kis
„művészeinket”.
Rácz Hajnalka
művelődésszervező

Jubiláló házasok miséje 2015. november 8-án. Minden ünneplő
párt szeretettel köszöntünk. Isten éltesse mindnyájukat!
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Császártöltési
Futballcsapat

Zrínyi Amatőr
Tollaslabda

Márton nap

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!

Verseny 2015. október 23., Ezüst érem: Lovasi Gábor

Bozsik Program
2015-2016.
A program célja a játék megszerettetése, a tehetséges gyermekek sportszervezetekbe irányítása. Az iskolákban és óvodákban
a tanórán kívüli labdarúgó

foglalkozások és események
támogatása.
Császártöltésen
a programot Ledniczky László
vezeti.

A Soltvadkerti Motorsport tagja a császártöltési Viedner Tibor.
Bács Trophy Bajnokság Nagy normál kategóriában I. helyezés.
Gratulálunk az eredményhez!

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
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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Koch Istvánné és Vikker József köszöntése
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