Császártöltési
Császártöltési

Császártöltés község közéleti lapja
HÍRMONDÓ

HÍRMONDÓ

XVIII. évfolyam 1. szám · 2016. január

Császártöltési tél 2016.

Szeretettel várjuk Császártöltés lakosságát 2016. február 13-án
19.00 órától a Sportcsarnokba a hagyományosan megrendezésre kerül
Sváb bálba. Részletes program a Hírmondóban.
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Köszöntések

Advent 2015.

Kiskőrösi Gospel Sasok műsora

Katolikus kórusok találkozója

Császártöltési Sváb kórus fellépése Adventkor

Császártöltés története-könyvbemutató: Bolvári Csaba,
Knipl István, Bárth János, Wicker Erika, Bánáti István

Sok szeretettel köszöntjük
Erdész Jánosnét
90. születésnapja alkalmából.

Lovasi István köszöntése
95. születésnapja alkalmából.
Isten éltesse még sokáig!

Sok szeretettel köszöntjük Vízi Istvánnét
90. születésnapja alkalmából.

Császártöltés
Fejlődéséért
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Hírek a Községházáról

Adventi vásár

Adventi gyertyagyújtás

Mindenki Karácsonya

Adventi műsor

A Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány a 2015-ös évben is
kiemelt feladatának tekintette a
településünk eseményeinek, kulturális értékeinek támogatását.
Sor került a jó tanulók díjazására: 52 általános iskolás tanulót
vittünk Kecskemétre kirándulni,
5 középiskolás és egyetemista
diák pénzjutalomban részesült.
Pályázatot hirdettünk az alapítvány LOGO-jának megtervezésére. Támogattunk a Teleház
kézműves foglalkozásait, a Föld
Napján megszervezett fotókiállítást, régi filmanyag archiválását,
Sólyomfy Nagy Zoltán előadását, a megújuló liget fásítását,

a Községi Könyvtár felújítását,
a Mindenki Karácsonya megszervezését. Hagyományteremtő
céllal a Falualapítók ünnepén
Parasztolimpiát és jótékonysági
főzést szerveztünk. Önkéntesek
segítségével adománygyűjtés céljából a Napforduló fesztiválra süteményeket sütöttünk. Köszönetet mondunk önkénteseinknek,
az 1%-ot felajánlóknak, vállalkozóknak, akik anyagilag is támogattak bennünket azért, hogy
megvalósíthassuk céljainkat.
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma

Adószáma: 18357493-0-03

Isten hozott, 2016!
2015. december 24-én délelőtt
gondosan elhelyeztem
a mécsestartóban a gyertyákat
és vittem, hogy a császártöltési
templomban is Betlehem Lángja
égjen.
A Szentföldről, a Születés Templomából indult útjára Advent
kezdetekor a betlehemi Láng.
Hosszú utat járt be mire hozzánk ért. Bécsen keresztül érkezett Európába, Budapestről
Kiskunhalasra, majd Kiskőrösre. Ezt követően tudtam Császártöltésre vinni. Sokan gyújtották meg gyertyáikat. Ezért
a Láng nem lett kevesebb, hanem egyre nőtt. Ez a Láng szeretetet sugároz és reménytelivé
teszi a jövőt. Számomra ezért
volt fontos, hogy fénye Császártöltésre eljusson. Nyújtom
feléd a Lángot, s te add tovább.
Lángot, szeretetet, segítő kezet.
Tegyünk egymásért, erőnk és lehetőségünk szerint.
A lehetőséget megkaptam
Önöktől, amikor megbíztak
a falu vezetésével. Hiszem,
hogy jó úton járok, fejleszteni és
gyarapítani a falut, ez az elhatározásom.
2016-ban is azzal az elszántsággal és lendülettel szeretném végezni a munkámat, mint tettem
eddig.
Sok feladatunk lesz ebben
az évben is. Elkezdődik a régi
óvoda felújítása, és reményeim szerint szeptemberben már
a régi-új óvoda fogadja a kicsiket.
Elkezdjük a Keceli u. 6. szám
alatt a parkoló és a piac tér kiépítését.
Két elkezdett munkát is szeretnénk idén befejezni. Végére
érünk a Liget felújításának, valamint a Könyvtár külső tatarozását is elvégezzük.
Remélem ebben az évben is sok
szép rendezvénnyel örvendeztetjük meg a falu lakóit. Jó látni, milyen sokan vesznek részt
a különböző programjainkon,
aktívan bekapcsolódnak, segítenek, szervezik. A legfontosabb,
hogy összetartsunk, békében
éljünk, hiszen ez az egy életünk

van, s ezt mi magunk tudjuk
széppé tenni vagy elrontani.
Köszönöm az előző évet a hivatalban dolgozó közvetlen munkatársaimnak. A köz szolgálatában dolgozóknak: az óvodai
dolgozóknak, pedagógusoknak,
az egészségügyi és szociális
területen dolgozóknak, az Önkormányzat valamennyi munkatársának, benne a közhasznú
munkát végzőknek.
Köszönöm a jó együttműködést
a helyi egyházak vezetőivel és
a hívekkel.
Köszönöm a vállalkozóknak,
akik adóikkal segítik a falu gyarapodását, és külön köszönöm
azoknak a vállalkozóknak, akik
a közterhek megfizetésén túl
személyes, önkéntes felajánlásaikkal is segítették munkánkat.
Köszönöm a civil szervezeteknek, mert lehetőségeikhez képest
mindent megtettek településünk
fejlődése, a közösség erősítése,
ezáltal összetartozásunk elmélyítése érdekében.
Köszönöm a képviselőtestület
és a nemzetiségi önkormányzat
munkáját, azt az együttgondolkodást, ami előre viszi településünket.
Köszönöm ellenfeleimnek is,
mert ebben az évben is megerősítettek hitemben, hogy jó úton
járunk. Azt kívánom a jövőben
is maradjon meg ez a békés, ös�szetartó közösség. Jó egészséget,
boldogságot és reményteljes
2016-os évet kívánok valamen�nyi császártöltési lakosnak!
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Helyi adók
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 26. napján
tartott ülésén tűzte napirendre
a helyi adókkal kapcsolatos rendeletek felülvizsgálatát.
Iparűzési adó:
A testület döntése értelmében
2016. január 1. napjától a helyi
iparűzési adó mértéke állandó
jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén továbbra is
változatlanul az adóalap 2%-a,
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén pedig
naptári naponként 5.000,- Ft.
A helyi iparűzési adóról szóló
15/2015. (XI.30.) önkormányzati
rendelet értelmében az egyébként fizetendő adóból 15% adókedvezmény illeti meg azt az
adóalanyt, akinek a vállalkozási szintű – a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 39.§ (1) bekezdése, 39/A.§-a, vagy 39/B.§-a
alapján számított – adóalapja
nem haladja meg adóévben
a 2,5 millió forintot.
A rendelet értelmében 2016. január 1. napjától adómentesség
illeti meg azt a vállalkozó háziorvost, akinek a vállalkozói
szintű adóalapja az adóévben
nem haladja meg a 20 millió forintot.
Magánszemélyek kommunális
adója:
A magánszemélyek kommunális adójáról 16/2015. (XI.30.)
önkormányzati rendelet a magánszemélyek
kommunális
adójának évi mértékét 2016 évben változatlanul adótárgyanként 10.000,- Ft-ban, a külterületen lévő adótárgyak – ideértve

Kiscsalát és Középcsalát is – vonatkozásában 5.000,- Ft-ban határozta meg.
A hivatkozott önkormányzati
rendelet alapján 2016. január
1. napjától mentes az adó alól
a nem lakás céljára szolgáló
építmény valamint a komfort
nélküli lakás.
Adófizetési kötelezettség:
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a 2016. első félévére esedékes magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, valamint a helyi iparűzési adóelőleg
befizetésének határideje: 2016.
március 15. Kérjük az ügyfeleket a határidő pontos betartására.
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a befizetési csekkek határidő előtt az érintettek részére
kézbesítésre kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
az önkormányzat számlavezető
pénzintézetének megváltozása
következtében az ügyfelek a fizetési kötelezettségeiknek kizárólag az alábbi módon tehetnek
eleget:
- bankszámláról átutalással,
- készpénzes befizetéssel a Rónasági Takarékszövetkezet fiókjaiban.
Császártöltés Község Önkormányzata megváltozott adó
számlaszámai:
Magánszemélyek kommunális
adója: 52500123-11056531
Iparűzési
adó
számla:
52500123-11056555
Gépjárműadó beszedési számla: 52500123-11056665
Késedelmi pótlék számla:
52500123-11056593

Talajterhelési díj
Császártöltés Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a talajterhelési díjról
szóló 17/2015. (VII.30.) számú
rendelete alapján talajterhelési
díjfizetési kötelezettség terheli
azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsa-
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tornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedély
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi
zárt szennyvíztározót is alkalmaz.
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a talajterhelési díj mér-
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Nyelvvizsga
megszerzésének
támogatása
Császártöltés Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 20/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete rendelkezik
a nyelvvizsga megszerzésének
támogatásáról. A 2016. január 1.
napjától hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a település közigazgatási
területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező alap, közép vagy
felsőfokú iskolai oktatásban
részt vevő nappali tagozatos tanulók támogatást igényelhetnek
az első sikeres nyelvvizsga bizonyítványuk megszerzéséhez.
Az eddigi szabályozástól eltérően a Képviselő-testület már
nem csak a német nyelv vonatkozásában, hanem valamennyi

egyházi Hírek

élő idegen nyelv esetében biztosítja a rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén
a támogatás megállapítását.
A támogatás összege esetenként
a sikeresen teljesített nyelvvizsga tanuló által igazolt vizsgadíja
összegének 50%-a.
A támogatás iránti kérelem
a Polgármesteri Hivatal 2-es
számú irodájában nyújtható be
a nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvány kiállításának napját
követő egy éven belül. A kérelemhez csatolni kell a tanulói
jogviszony igazolását valamint
be kell mutatni a nyelvvizsga
bizonyítványt és a vizsgadíj kifizetését igazoló számlát.

Betlehemes műsor

Szinte már hagyománnyá vált
császártöltésen a 2. osztályosok
Betlehemes előadása. Ebben
az évben is nagy örömmel készülődtünk a műsorra. Az Idősek
Otthonában a gyerekek játéka
és az általuk sütött mézeskalács sok idős embernek szerzett

örömet. A templomi betlehemezés, mely Advent utolsó vasárnapján került megrendezésre,
megkoronázta a gyerekek és
a szülők számára is a karácsonyi készülődés és várakozás
időszakát.
Barabás Józsefné

Éjféli mise

Lakáscélú támogatás
A Képviselő-testület a 2015.
december 16-ai ülésén vizsgálta felül és módosította
a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét.
A felülvizsgálat és módosítás során egy új, egységes szerkezetű
rendelet került előterjesztésre és
elfogadásra. A lakáscélú támogatásról szóló 21/2015. (XII.21.)
önkormányzati rendelet a támogatási összeg mértékének
változatlanul hagyása mellett
(300.000,- Ft) bővítette a támo-

gatásra jogosultak körét. A testület döntése értelmében 2016.
január 1. napjától támogatásra
jogosultak azok az egyedülálló
személyek valamint házastársi
vagy legalább egy éve élettársi kapcsolatban élő személyek,
akik községünkben legalább
három éve bejelentett lakóhel�lyel rendelkeznek. A támogatás
iránti kérelmek a Polgármesteri
Hivatal 2-es számú irodájában
nyújthatók be az erre rendszeresített formanyomtatványon.

téke 2016. évben változatlanul
1.800,- Ft/m3.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózás formájában
kell bevallania és egy összegben
megfizetnie tárgyévet követő év
március 31. napjáig, tehát legkorábban a 2015. évre vonatkozóan 2016. március 31. napjáig.
A kibocsátónak a bevallást

az önkormányzat adóhatóságánál kell teljesítenie az erre
a célra rendszeresített formanyomtatványon, mely érintettek
részére kézbesítésre kerül.
A megállapított talajterhelési díjat Császártöltés Község Önkormányzata 52500123-11056579
számú talajterhelési díj beszedési számlája javára kell
megfizetni.

Disznótor a plébánián
Nagyidai Zsolt plébános Úr
szervezésében jó hangulatú,
farsangi disznóvágás színhelye
volt a plébánia és a hittanterem
épülete. A több mint hárommázsás hízó feldolgozásában segítők voltak az egyházközség
képviselő testület, a bibliakör,
az énekkar, a ministránsok
a templomot támogató helyi
vállalkozók. A vacsorán a közös

munka öröme látszott a vendégek arcán. Az együtt töltött idő
igazi közösségformáló volt.
A vidám hangulatról a zenész és a vacsora közben érkező maszkák gondoskodtak.
A lákszázás régi szokás a faluban, s most megelevenedett
újra. Könnyeink potyogtak
a nevetéstől, ahogy vidámságukban osztoztunk.

Új Esztendőben
Új szívekkel…
Karácsonykor, Jézusunk születése napján, akik ott voltunk
minden ünnepi szentmisén,
éreztük, hogy nem csak vér szerinti családunkhoz tartozunk,
hanem a nagy családunkhoz is!
Karácsony a hit ünnepe! Hinni
abban, hogy a jászolban fekvő Kisded, a kereszten értünk
megfeszített Krisztus, és a Feltámadott ugyanaz a valaki, aki
eljön majd egy napon ítélni élőket és holtakat.
Virrasszatok! - olvassuk az
evangéliumban.
Ennek a virrasztásnak tökéletes
formája az imádság, mely ébren
tartja bennünk a hitet.
Az imádság pedig akkor lesz
hiteles, ha az életünkkel is megszenteljük. Az igazán keresztény embert nem érheti váratlanul az a nap, hiszen állandó
kapcsolatban van Istenével.
S az is nagyon fontos, hogy
az ilyen ember számára a találkozás a legnagyobb öröm forrásává válik, s nem valami olyanná, amitől rettegni és félni kell.
Isten hatalmas, nagy Ő a megbocsátásban is. Legyünk föltétlen bizalommal hozzá, s őrizzük meg a hűséget iránta!
Mindezek tudatában szükséges, hogy az esztendő végén átgondoljuk az elmúlt év eseményeit, tetteit és egyénileg is meg
az egyházközségünkben 2015ben Római Katolikus szertartás
szerint 34 testvérünk halt meg.
Örömmel tölt el, hogy a hozzátartozók nagy része törődik
a betegek lelkével is és legtöbbjük szentségekkel megerősítve
halt meg.
26 kisgyermeket kereszteltettek
meg szüleik az elmúlt évben.
5 pár mondta ki a boldogító
igent templomunk oltáránál.
Júliusban egy hetes hittantáborban vettem részt a vajdasági Temerinben 10 ministráns fiúval.
Örömmel tölt el az is, hogy
megalakult Biblia körre is sokan járnak és rendszeresen.

Az új temetőben Egyházközségünk feszületet állított Isten dicsőségére, amelyet Mindszentek ünnepén szenteltem fel.
2006 óta először újra volt Császártöltésen bérmálás április
19-én. 10-en részesültek császártöltésiek a bérmálás szentségében. Az ifjúsági hittanosok
a vasárnap előesti szentmisén
ott vannak, majd felkészítés és
játék, jó beszélgetések, túrázások, sütés-főzés erősíti közösségüket. Több alkalommal
voltunk külföldön és belföldön
zarándokolni. Valamikor százan is együtt imádkoztunk valamelyik híres kegyhelyen.
Nagy örömmel láttam, hogy
az ünnepre készülve, sokan vettek részt a kora reggeli adventi
szentmiséken és a karácsonyi
ünnepi szentmiséken a gyönyörűen feldíszített és berendezéseiben megújult templomunkban.
Sok testvérünket viszont hiányoltam. Jó tapasztalni a császártöltési testvérek szeretetét,
amikor érzem,hogy szeretnek
együtt lenni velem a templomban is és templomon kívül is
és együtt tervezni, dolgozni és
örülni.
Szeretném, hogy továbbra is
élvezhessük békében Isten és
egymás szeretetét!
Köszönetet mondok, mint Császártöltés plébánosa minden itt
lakó és innen elszármazott császártöltési embertestvéremnek,
aki munkával, vagy imával,
vagy bármilyen tettel, segítéssel vagy adománnyal szeretettel hozzájárult ahhoz az elmúlt
időszakban, hogy szépek legyenek egyházközségünk ünnepei, eseményei és hogy minden megújuljon, megszépüljön
templomunkban és a plébánián. Köszönet mindenért!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
Plébános
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Adventi gyertyagyújtás Mindenki karácsonya3 perc krónikája
Advent vasárnapjain hagyománnyá vált, hogy az iskola
előtti téren sorban meggyújtják
a gyertyákat.
Ezeken a délutánokon az óvoda
is tevékenyen részt vett.
1. és 3. vasárnap a nagy csoportosok (Herner Melinda és
Ledniczkyné Vikker Viktória
vezetésével).
2. és 4. vasárnap a középső csoportosok (Bujdosóné Csontos

Erika és Winterné Éva vezetésével).
Egy vers egy kis ének, a sok kedves kis gyermek mosolyt csalt
az arcokra, melegséget a szívekbe. Jó érzés volt látni, hogy
igenis meg tudtak állni az emberek, megérintette őket a béke,
a várakozás hangulata. Addig
a néhány percig biztosan, míg
gyermekeiket, unokáikat nézték, hallgatták.

Már a múlt évben, mikor meghallottuk Kovácsovics Fruzsina
Pingvintánc című dalát, elhatároztuk, hogy ezt fogjuk „színpadra vinni”.
A zene ritmusos, a szöveg aranyos, meg amúgy is a pingvinek jól passzolnak a télhez...
A koreográfiát közösen állítottuk össze, a gyerekek kis ötleteit
is figyelembe véve.
A jelmezek alapjait csoportpénzből szereztük be, amit

Dobosiné Ivett segítségével közösen összeállítottunk.
A végeredmény magáért beszélt: a színpadot betöltötték
a kis táncoló pingvinek. Felszabadultan, vidáman mozogtak, majd integetve letotyogtak
a színpadról.
A szülők alig tudták kiválogatni csemetéiket a sok kis egyforma pingvin közül....
Herner Melinda

Karácsonyi ünnepség
az óvodában
A „ Falatkák” Óvodai Alapítvány ajándéka az ovisoknak bábszínház télapóról, krampuszokról…

A „Falatkák” Óvodai Alapítvány
kuratóriuma
köszönetet mond mindazoknak a vállalkozóknak és
magánszemélyeknek, akik
a 2014. évi jövedelemadójuk
1 %-át felajánlották Alapítványunk javára.

A 143.199 Ft-ból

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

Adószámunk: 18356564-1-03
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Óvodai karácsonyi ünnepségünket december 17-én tartottuk. Mindezt megelőzte a karácsonyvárás izgalma, meghitt
hangulata. Mindhárom csoport
karácsonyi rajzokat, díszeket,
képeket készített, mellé ünnepi
dalokat, verseket tanultak.
Végre eljött a várva várt nap!
Az óvónénik hangszeres kísérettel karácsonyi énekeket
adtak elő a gyerekeknek, aminek mindenki nagyon örült.
Később minden csoport bemutatta a saját kis műsorát,
amelyet a többi gyerek nagy
tapssal jutalmazott. Közben csillogó szemmel, boldogan nézték
a karácsonyfát és az alatta lévő

ISKOLAI HÍREK

sok játékot. A Kedvcsinálók
Társulata fergeteges hangulatot alakított ki vidám télapós,
krampuszos műsorával. Közös
bekiabálással: „mégegyszer,
mégegyszer” - adtak hangot
a gyerekek annak, hogy men�nyire megnyerte a tetszésüket
a bábműsor. A nap zárásaként
apró meglepetés ajándékokat
vihettek haza az ovisok. a bábszínház teljes költségét a Falatkák Óvodai alapítvány biztosította.
A karácsonyi játékokat Császártöltés Község Önkormányzatától kaptuk, amit ezúton is
köszönünk.
Winter Józsefné

Színházlátogatás
2015. december 4-én az alsó tagozat 88 diákja, pedagógusok
és szülők színházi előadáson
vettek részt az alsós munkaközösség szervezésében. Baján a
Városi Színházteremben A varázsdada című mese humora,
játékossága varázsolta el a gyer-

mekeket. A diákok feltöltődve,
újabb élménnyel gazdagodva
tértek haza az esti órákban.
Köszönjük az iskola vezetésének, hogy az utazás költségét
térítésmenetesen biztosította
a gyermekek számára.
Angeliné Kismók Melinda

Csengőszó Alapítvány
munkája
A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány a 2015. évben
Önöknek köszönhetően számos
iskolai rendezvényt, eszközbeszerzést támogatott: Az Iskolai
Német Nemzetiségi Tánccsoport
számára varrattunk 12 lányka
inget. Márciusban rajzversenyt
hirdettünk Bohóc szépségverseny címmel, alapítványunk támogatta a helyezettek díjazását.
Támogattuk a Kistérségi Német
Szavalóverseny megszervezését. A Madarak és Fák Napján
az osztályok közötti verseny
díjazásához is hozzájárult az
alapítvány. Fontosnak tartjuk
a sportolók támogatását is, így
hozzájárultunk 150.000 Ft-tal
mezek vásárlásához. Egy teremben nem volt még interaktív
tábla, így alapítványunk 300.000
Ft-ot szánt ennek pótlására. Kézműves foglalkozást tartottunk
a Falualapítók Ünnepén, a Né-

met táborban, és a Horgásztáborban. A halloween partin az osztályok egy-egy doboz sütit kaptak
az alapítványnak köszönhetően
a versenyzés után. Minden osztályba vettünk a számítógéphez
hangszórót és egeret. Bővítettük
a testneveléshez szükséges eszközöket. 200.000 Ft-tal járultunk
hozzá az új iskolai udvari játékhoz. Vettünk 2 fejmikrofont műsorokhoz. 50.000 Ft-tal támogattuk a 8. osztály ruhakölcsönzését
a karácsonyi műsorra.
Bízunk benne, hogy az idei évben is tudjuk támogatni a Császártöltési Német Nemzetiségi
Általános Iskola tanulóit. Kérjük,
a továbbiakban is támogassák
adójuk 1 %-ával az iskolai alapítvány munkáját.
Adószámunk: 18272901-1-03
Köszönjük eddigi felajánlásaikat!
Dóráné Heibl Anikó
a Kuratórium elnöke

Teadélután
December 4-én délután péntek
ellenére hangos volt az iskola
épülete. Minden osztály teadélutánon mulatott: a kisebbek 1517 óráig, a nagyobbak 16-19-ig.
Ajándékozással indult a buli, a
tanulók az előre kihúzott osztálytársuknak állítottak össze
egy kis meglepetést, és verset is
írtak egymásról. Az osztályfőnökök izgalmas vetélkedőkkel
készültek, amelyen minden-

ki aktívan vett részt. Hamarosan pizza illata lengte be
a tantermeket, az éhes diákok
az utolsó szeletig elfogyasztották
az uzsonnát. Elsötétültek a tantermek, majd kezdetét vette
a diszkó, a gyerekek a mai slágerekre ropták kifulladásig
a táncot. Jó hangulat, sok nevetés és önfeledt móka jellemezte
ezt a délutánt.
Dóráné Heibl Anikó

Mindenki karácsonya
2015. december 20-án, immáron
17. alkalommal rendezte meg
iskolánk és óvodánk a Mindenki Karácsonyát. A Teleház
sportcsarnoka ismét zsúfolásig
megtelt. A gyerekek, a pedagógusok, akik már hónapokkal
az előadás előtt megkezdték
a felkészülést, nagy izgalommal várták a szereplést. Sokak
munkájára, összefogására volt
szükség ahhoz, hogy idén is
újra elkápráztassák a fellépő
gyerekek szüleiket, pedagógusaikat, osztálytársaikat és a falu
lakosságát.

a gyerekek a „Három mogyoró
Hamupipőkének” című mesét
vitték színpadra.
A 8. osztályosok zárótáncát,
ami egy bécsi keringő volt,
a taps mellett a szülők örömkönnyei követték. Műsorunk
zárójelenetében a lassan leereszkedő adventi koszorú mellett Ady Endre Téli rege című
verse hangzott el. Ekkora már
igazi ünnepi hangulat költözött
a szívekbe is.
A gyerekeket és a felnőtteket
vendéglátásról sok támogatónk
és az Önkormányzat gondos-

Az óvoda nagycsoportosai
pingvintáncukkal kedveskedtek, a moderntáncosok négy
csoporttal léptek fel.
A társastáncosok is megmutatták tánctudásukat.
A 4. osztályosok német műsora
igazi csillogó téli hangulatot
varázsolt a színpadra.
Az énekkar és a 8. osztályos
szólóénekes lányok produkcióját vastaps követte.
Már hagyománnyá vált, hogy
a műsor nagyjelenetét a 6. osztályosok adják. Ebben az évben

kodott. Miután az ovisok és
az iskolások átvehették ajándékcsomagjaikat, megkezdődhetett a várva várt téli szünet.
Mindent köszönünk!
Schuszterné Bárth Éva
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December az Idősek
Otthonában
A decemberi hónap különösen
mozgalmasan telt a Császártöltési Idősek Otthonában. Részesei lehettünk a keceli Flóra
virágkiállítás mesevilágának.
Idén ugyanis a mese volt a verseny fő témája. Sokak számára
ez volt az első alkalom, hogy
részt vett ezen a rendezvényen.
A kiállítás mindenkit lenyűgözött, és már nem is kérdés, hogy
jövőre újra ellátogatunk ebbe
a színes virágos forgatagba.
Az ünnepi készülődés már

a hónap elején elkezdődött.
A kézműves foglalkozásokon
nagy gonddal, és sok szeretettel
készültek az ajándékok, melyeket azok a másodikos tanulók
kaptak, akik karácsonyi műsorukkal szerepeltek nálunk.
A betlehemi játék meghitté tette
az ünnepet, és könnyeket csalt
az idősek szemébe.
Köszönjük a császártöltésiek támogatását.
A Császártöltési Idősek Otthona dolgozói és lakói.

köszönjük minden gyereknek
a részvételt, nagyon ügyesek
voltak!
Öröm volt számunkra, hogy
szokásos könyvbemutatónkra
császártöltési szerzőt hívhattunk. Tusori Henrietta Tündérvarázs című könyvének bemutatója 2016. január 6-án volt.
Februártól teadélutánokat szervezünk felnőtt olvasóinknak,
szívesen vesszük az ötleteket,
hogy milyen témákat vegyünk
fel a programba.

Mikulás a Baba-Mama
klubban
2015. december 7-én - a hagyományoknak megfelelően a legkisebbekhez is ellátogatott
a Mikulás. A pici babák közül
sokan most találkoztak először
vele, ámulva nézték a ruháját,

szakállát. Ők és a nagyobb testvéreik örömmel vették át a színes, csörgő- zörgő csomagokat.
Szép délutánt töltöttünk együtt
a gyermekekkel és a szülőkkel!
Wicker Jánosné

Jónak lenni jó
December közepén az első osztályos tanulók Károlyi Amy
Fenyőünnep c. mesejelenetével
kedveskedtek az Együtt A Daganatos Gyermekekért Alapítvány karácsonyi rendezvényén
Kiskőrösön, a Mindenjó Házban a gyógyult, vagy kezelés
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alatt lévő beteg gyerekeknek.
Vidám játékukkal sikerült örömet szerezni, mosolyt varázsolni az arcokra és legalább
néhány percre feledtetni a kezelések fájdalmát.
Hidasné Márin Magdolna

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
- Kader Léne - 2015. augusztus 29.
München, anyja: Leirer Annamária,
apja: Kader Hareaz
- Torma Olivér - 2015. november
07. Kalocsa, anyja neve: Tormáné
Heibl Anita, apja neve: Torma Tamás,
Császártöltés, Főkáptalan utca 6.
- Wiedner Dávid Alex - 2015.
október 19. Baja, anyja neve:
Lakatos Szandra, apja neve: Wiedner
Norbert, Császártöltés, Kossuth L.
utca 91.
- Winter Róbert - 2015. december
21. Erlangen, anyja neve: Dr. Puskás
Irén, apja neve: Dr. Winter Zoltán.

Közösségi élet

HÍRMONDÓ

Könyvtári híreink
Sikerrel zárult 2015. december
15-én az Internet- használói
tanfolyam, amelyet keddenként
szerveztünk hat alkalommal
a Könyvtárunkban. Mindenki
nagyon lelkesen és jó kedvvel
vett részt a tanfolyamon. Gratulálunk nekik és szeretettel várjuk vissza őket gyakorolni is.
A második csoport 2016. februárjában indul.
A rajzpályázatunk helyezettjeinek képei díszítik 2015. novembere óta Könyvtárunk falait,

Császártöltési

A császártöltési határ története a kezdetektől
A falu alapításáig
Hírmondó: 2015. december
13-án, Advent 3. vasárnapján
jelent meg egy új helytörténeti kiadvány, melynek címe:
A császártöltési határ története
a kezdetektől a falu alapításáig.
Címlapján nemcsak a kiadás
éve szerepel, hanem egy „1” is
– azt jelenti ez, hogy sorozatról
van szó?
Wicker Erika: Igen, de ennek
története már egy évvel korábban elkezdődött. Bánáti István,
Miklós bácsi unokaöccse akkoriban kereste meg Takácsné
Stalter Judit polgármester as�szonyt azzal az ötlettel, hogy
folytatni kellene Bánáti Miklós
helytörténeti kutatásait. A polgármester asszony támogatta az
ötletet, és hamarosan sor került
egy megbeszélésre azok között,
akik az elmúlt években sokat
foglalkoztak Császártöltés történetével.
Hírmondó: Kikről van szó, és
milyen eredménnyel zárult
a megbeszélés?
Wicker Erika: Bolvári Csabáról,
Bánáti Istvánról, Knipl Istvánról és rólam. Csaba évek óta
elsősorban, de nem kizárólag
a császártöltési családok történetén dolgozik; István mindenkinél jobban ismeri Miklós bácsi hagyatékát; Knipl Pisti és én
pedig nagyon régóta kutatjuk
a császártöltési határ régmúltját.
Közel négy évtizede dolgozom
múzeumban, és tudom, hogy
egy mindenre kiterjedő helytörténeti könyv megírásához nagy
csapat, sok-sok év és rengeteg
pénz kell. Jelenleg egyikkel
sem rendelkeztünk, ezért azt
javasoltam, hogy ne egy könyvben, hanem inkább sorozatban
gondolkozzunk. Tehát mindig
akkor jelenjen meg egy „füzet”,
ha – lelkes, elhivatott helyi gyűjtőknek és segítő szakembereknek köszönhetően – lesz annyi
és olyan jó minőségű anyagunk,
amiből egy-egy kis kötet összeállhat. Ha lehet, évenként, de ha

nem minden évben, az sem baj;
a fontos, hogy ami megjelenik,
az valóban hiteles és – ami szintén lényeges – közérthető legyen, és érdekelje az itt élőket.
Hírmondó: Ahogy a decemberben megjelent első kötet második oldalán olvasható, négyetekből áll a szerkesztőbizottság.
Az első szám szerkesztője viszont te egyedül vagy…
Wicker Erika: A szerkesztőbizottság feladata a tervezett teljes
sorozat gondozása. Ugyanakkor feltétlenül szükséges, hogy
az egyes kötetekkel kapcsolatos
munkák lehetőség szerint egy
kézben legyenek, hiszen gyűjtőkkel, szerzőkkel, nyomdával
és még sok mindenkivel kell folyamatosan tárgyalni, és ezt lehetetlen úgy megcsinálni, hogy
mindig minden kérdést, problémát a helyileg egymástól távol
élő szerkesztőbizottsági tagokkal állandóan egyeztessünk.
Hírmondó: Tehát elvállaltad
az első kötet szerkesztését…
Wicker Erika: Igen, és ennek
több oka is volt. Közel négy évtizedes múzeumi munkám során sok kiadványt terveztem és
szerkesztettem, tehát jól tudom,
hogy mivel, milyen technikai és
egyéb feladatokkal jár ez a munka – ebben kétségkívül nekem
van a legnagyobb gyakorlatom
a szerkesztőbizottság tagjai
között. Emellett biztos voltam
benne, hogy ha az első kötet
a császártöltési határ régmúltjáról szól, a történeti kezdetektől
a falu megalapításáig, akkor
az biztosan összeállítható úgy,
hogy 2015. Advent harmadik
vasárnapjára meg is jelenhessen. Hiszen ebben a témában
az elmúlt években több tanulmányunk jelent meg Knipl Pistivel, amiket „csak” aktualizálni, átszerkeszteni, helyenként
átírni kellett, de lényegében
készen voltak. És természetesen
belefért ebbe az elgondolásba
Bolvári Csaba eddigi kutatása

is az első császártöltési családokról. Szóval, valami ilyenféle
elképzelést mondtam el azon az
első megbeszélésen – szerencsére a jelenlevők támogatták
az ötletet.
Hírmondó: De ahhoz, hogy valóban összeálljon ez az első kötet, még nagyon hosszú lehetett
az út…
Wicker Erika: Az is volt. Bár
a téma nagyjából összeállt, ki
kellett még találni a könyv formáját, betűtípusát, címlapját,
a belső szerkezetet is – hiszen
sorozatot terveztünk, azaz bizonyos elemeknek a következő kötetekben is így kell majd
jelentkezniük. Ezért ha bármi
ötletem volt, azonnal elküldtem
a szerkesztőbizottság tagjainak
véleményezésre és jóváhagyásra, és ezúton is köszönöm nekik, hogy többnyire elfogadták
elképzeléseimet.
Hírmondó: Akkor haladjunk kívülről befelé. A címlap…
Wicker Erika: A címlap nem
véletlen. Nemcsak azért, mert
szeretem a térképeket, és több
általam tervezett kötet is térkép-címlapos, hanem azért is,
mert a választással pontosan
jelezni szerettem volna a kötet
tartalmát. Az 1785-ös első katona felmérés térképén ugyanis
igen jól látszik „Tsászár Dödis”től délnyugatra a magasparttól

induló, és a kékkel jelzett két
vízállásos területet, az Örjeget
és a kis tavat, amit Knipl Pistivel Császár-tónak gondolunk,
elválasztó töltés vonala. Tehát
ezen a térképen együtt van egy
töltés és egy tó – két különböző
jelenség, melyekről szerintünk
a falu a nevét kapta. Ezért is van
a címlapon a falu neve két sorba
szedve: „Császár-” és „töltés”…
Hímondó: Erről részletesebben
a könyvben biztos szó van. De
miért ilyen a hátlap?
Wicker Erika: A térkép folytatódik a hátlapon, de már csak jelzésszerűen. Itt két fontos információ olvasható: fent az, hogy
miről kíván szólni a tervezett
sorozat (helytörténet, térképek,
képek,
visszaemlékezések),
alatta pedig az adott aktuális
kötet tartalma.
Hírmondó: Akkor folytassuk
a tartalommal. Az 5. oldali tartalomjegyzék szerint az egy
évvel ezelőtti eredeti elképzelés
azért kibővült kicsit… És van itt
egy új, de ismerős név is, Bárth
Jánosé…
Wicker Erika: Igen, Bárth Jánost
is felkértem, hogy írjon ebbe
az első kötetbe, mert fontosnak
tartottam, hogy minden császártöltési tudományos kutató
szerepeljen benne.
A riport a márciusi
Hírmondóban folytatódik.

A könyv megvásárolható 1.500 forintos áron a Polgármesteri
Hivatal 2-es szobájában.
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Iskolai sporthírek
A 2015. december 10. napján
Kiskőrösön
megrendezésre
került járási úszóversenyen
a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói is részt vettek. Az úszóversenyen II. korcsoportban
leány mellúszás kategóriában
Husti Hanga 3. osztályos tanuló III. helyezést ért el, aki
megmérettetését a februárban
Kecskeméten megrendezésre
kerülő megyei úszóversenyen
folytathatja.

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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Az egyéni verseny mellett
az iskola tanulói gyorsúszás
kategóriában a váltóversenyen
is indultak, ahol II. helyezést
értek el. A csapat tagjai: Miskolczi Ákos (4.o.), Bódi Áron
(4.o.), Vörös Ákos (3.o.), Husti
Hanga (3.o.), Sebestyén Milena
(3.o.), Mendler Míra (3.o.),
Bódi Eszter (3. o.), Lei Laura
(3. o.), Lei Balázs (2.o.) és Lovasi Lóránt (1.o.).
Felkészítő edzőjük: Pásztor
Gyula.

Mikulás Kupa
Teremfoci bajnokság 2015. december 5. Résztvevő csapatok:
- Izomláz
- Öregfiúk
- Insane

Mindenki Karácsonya

- Acsa
- Muslincák
- Taverna
- Hanyat SE
- Kápsziteam NKSE

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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képes hírek

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Mindenki Karácsonya

Mikulás és Karácsony az óvodában
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