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Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel
meghívja Önt 2017. április 23-án, vasárnap 15.00 órára a Ligetbe,
a Felvidéki Magyarok Kitelepítésének 70. évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezésre
és az azt követő emlékmű avatására.
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Képek a Vers- és mesemondó versenyről

Tisztelt Császártöltésiek!

A hagyományoknak megfelelően a Községházán idén is köszöntötte Takácsné Stalter Judit
polgármester a település legmagasabb adót fizető vállalkozóit. A rendezvényen részt vett
Hábermayer Viktória jegyző és
Gatter István, a Gazdasági Iroda vezetője.
- Közös érdekünk, hogy rendben legyen falunk gazdasága.

Ez pedig a vállalkozók adója
nélkül nem menne – mondta a
polgármester. Külön megköszönte a vállalkozóknak, hogy
munkát adnak a település lakóinak. Ezután ismertette a 2016.
évi fejlesztéseket, majd a 2017es terveket. A közös együttműködés erősítésére, a vállalkozások sikerére koccintottak a
résztvevők.

Önkormányzati
kitüntetések
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 19/2015. (XII.21.)
önkormányzati rendelete értelmében a Képviselő-testület
Császártöltés község érdekében
végzett kiemelkedő munka, tevékenység, teljesítmény és az
önzetlen közösségi tevékenység
elismerése érdekében az alábbi
önkormányzati kitüntetéseket
alapította:
- „Császártöltés Község Díszpolgára” Cím
- „Császártöltés Község Közéletéért” Díj
Szakmai kitüntető díjak:
- „Császártöltés Község Kultúrájáért” Díj
- „Császártöltés Község Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért” Díj
- „Császártöltés Község Egészségügyi és Szociális Ellátásáért” Díj
- „Császártöltés Község Sportjáért” Díj
Az önkormányzati kitüntetések
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Hírek a Községházáról

adományozására javaslatot tehetnek a Képviselő-testület tagjai, a Képviselő-testület állandó
bizottságai valamint a társadalmi szervezetek. A javaslatokat
minden év március 31. napjáig
írásban a polgármesterhez kell
benyújtani. A Képviselő-testület minden év április 30. napjáig
dönt a kitüntetések adományozásáról.
A javaslatok összeállításához
a kezdeményezésre jogosult
Képviselő-testület tagjai előzetesen kikérik a település
lakosságának véleményét. A
közvéleménykutatást
célzó
adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 2-es számú irodájában. Kérjük, hogy esetleges
kezdeményező szándék esetén
az adatlapot kitölteni, indokolással ellátni és azt a Polgármesteri Hivatal 2-es számú irodájába 2017. március 29. napjáig
visszajuttatni szíveskedjenek.
Az önkormányzati rendelet
szövege megtalálható a www.
csaszartoltes.hu honlapon.

A Császártöltési Polgárőr Egyesület 2016. április 4-én kezdte
meg működését 15 fővel, majd
nem sokkal később a taglétszám
34 főre emelkedett.
A megalakulást követően elsődleges feladat és cél volt az egyesület működési feltételeinek
megteremtése, majd folyamatos
működtetése. A megyei polgárőr szövetségtől kapott 300.000
forint támogatási összeget is
ezen célok megvalósításához
használta fel az egyesület. A támogatási összeg jelentős részét
az egyesület tagjainak egyéni
formaruházatának beszerzésére fordítottuk, a fennmaradó
összeget pedig a megalakulást
követő alapvető működési feltételek biztosítására, úgy, mint
közjegyzői díjak, bankszámla
létrehozása.
Egyesületünk megalakulását
követően folyamatos járőrszolgálatot teljesít, melyek során az
év minden hétvégéjén, péntekeken és szombatokon az esti és
éjszaki időszakban minimum 2
fővel biztosítják Császártöltés
közterületeinek
felügyeletét,
fokozzák a lakosság biztonságérzetét.
A településen megrendezett
ünnepségek, felvonulások alkalmával minden esetben biztosítottuk a rendezvényeket. Az
őszi időszakban végrehajtott
lomtalanítás folyamán a nappali
időszakban is járőr tevékenységet folytattunk, biztosítva ezzel,
hogy a lomok iránt „érdeklődő”
személyek ne tulajdonítsák el

kirakott tárgyakat. A 2016-ban
a települést járó népszámláló
biztost folyamatosan kísértük
munkája során. Tanítási időszakban egy fő polgárőr az
általános iskola melletti gyalogátkelő helynél minden reggel
segítette a tanulók biztonságos
közlekedését. Az egyesület tagjai a járőr tevékenység során saját gépjárműveket használnak,
a 2016-os évben megközelítőleg
3.000 km-t tettek meg. Éjszakai
járőrszolgálatok összesen 72
alkalommal adott az egyesület.
Több alkalommal a helyi körzeti megbízottal együtt.
teljesítettünk szolgálatot, közreműködve bűnügyi helyszín
biztosításában, közúti igazoltatásokban.
A Császártöltési Polgárőr Egyesület jövőbeni célja, hogy a
2016-ban megkezdett tevékenységét magas színvonalon folytassa, a működéshez szükséges
felszereléseket és a járőr szolgálatokhoz szükséges egyesületi
tulajdonú gépjárművet beszerezze.
Oláh József képviselő,
a Polgárőr Egyesület elnöke

Belvíz a Tavasz utcában. A Császártöltési Önkéntes Tűzoltók
segítettek a belvíz megszüntetésében.
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Az engedély nélküli kutak legalizálásáról

Örömhírt vinni keresztényi kötelezettség!

Hírek A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy jogszabálymódosításnak köszönhetően
fennmaradási engedélyt kaphatnak a 2016. június 4. előtt
engedély nélkül fúrt vagy a
nem azok szerint üzemelő
kutak Magyarország területén. A változtatás célja, hogy
az eddig illegálisan működő
vízkiviteli művek törvényes
keretek között, ellenőrzötten
üzemelhessenek.
A fennmaradási engedélyt
2018. december 31-ig lehet
kérelmezni a megfelelő vízgazdálkodási
hatáskörrel
rendelkező hatóságok valamelyikénél.
Vízgazdálkodási hatáskörrel
rendelkező hatóságok:
- Katasztrófavédelmi igazgatóság
- Települési önkormányzat
jegyzője
I. Jegyzői hatáskör:
A lakosság által háztartási célokra használt kutak kategóriájába azok a magánszemélyek által, háztartási igények
kielégítése céljából üzemeltetett, épülettel rendelkező
ingatlanon található kutak

tartoznak, melyek 500 m3/év
vízigénybevétellel talajvizet,
vagy parti szűrésű vizet használnak nem gazdasági célra.
E kutak engedélyezése a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre, amennyiben az ingatlan nem érint víz
bázisvédelmi védőterületet,
ellenkező esetben az engedélyező hatóság a területileg
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság.
A kérelemhez csatolni szükséges:
• a tényleges megvalósulási
állapotot tartalmazó tervdokumentációt,
• a tulajdonjog igazolására
szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap, bérleti szerződés
vagy tulajdonosi hozzájárulás),
• helyszínrajzot, műszaki leírást,
• a 72/1996. (V.22.) Korm.
rendeletben előírt feltételek
teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot

A települési önkormányzat
jegyzője részére a fennmaradási engedélyezési eljárásért
az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény szerinti illetéket kell fizetni, melynek mértéke a 29. § (1) bekezdésben
meghatározott 3.000,- Ft.
A vízgazdálkodási bírság az
engedély nélkül létrehozott
építmény értékének 80%-áig,
engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén
1.000.000 Ft-ig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- Ft-ot.
Amennyiben a kút megkapja
a fennmaradási engedélyt és
2016. június 4-e előtt fúrták,
a tulajdonosát nem bírságolják meg. A kút létesítésének
időpontját szükség esetén bizonyítani kell, ha ugyanis a
megadott dátum után létesítették, akkor a fennmaradási
engedélyt az eljáró hatóság
kiadja, ugyanakkor bírságot is
kiszab. Más esetben – ha például a hatóság nem engedélyezi a kút fennmaradását – a
kút elbontására, megszüntetésére kötelezik a kérelmezőt.

2017. március
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tási tilalom van érvényben.
Kérjük a lakosságot a kerti
hulladék égetésére vonatkozó
önkormányzati
rendeletben
meghatározott szabályok maradéktalan betartására. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki az
avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó előírásokat megszegi, környezetvédelmi bírsággal, levegőtisztaság-védelmi
bírsággal továbbá tűzvédelmi
bírsággal sújtható.
Külterületi égetés
Az irányított égetés folytatása
a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez kötött, de az engedély
nem mentesít egyéb (például
természetvédelmi) engedélyek

beszerzése alól! A kérelmet
az égetés tervezett időpontját
megelőző 10. napig kell benyújtani az illetékes tűzvédelmi
hatósághoz, mely azt 5 munkanapon belül bírálja el. Császártöltés település esetében
illetékes tűzvédelmi hatóság:
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.
Tel.: 77/421-355
Tűzgyújtási tilalom
A Földművelésügyi Minisztérium az ország teljes területén

egyházi Hírek

HÍRMONDÓ

Mivel a lakosság által háztartási célokra használt kutak –
különösen az ún. ásott kutak
– jelentős része a múlt században létesült, a Korm. rendelet
27. § (6) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a Korm.
rendelet hatályba lépése előtt
(1996. július 1.) létesített kutak
esetében is mentesülhessenek
a fennmaradást kérelmezők a
vízgazdálkodási bírság fizetése alól.
II. A vízügyi hatósági hatáskör (Katasztrófavédelem)
A jegyzői hatáskörbe nem
tartozó egyéb esetekben az
engedély nélkül létesített kutak engedélyezése a területi
vízügyi hatóság hatásköre. A
vízügyi hatósági hatáskörbe
tartozó, 2016. június 4. napját
megelőzően engedély nélkül
létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi
fennmaradási engedélyezési
eljárásáról bővebb információ
a Polgármesteri Hivatal 8-as
számú irodájában kérhető.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a
fent részletezett szabályok figyelembevételére!

Hulladékok nyílttéri égetése
Belterületi égetés
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy Császártöltés
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015.
(VI.28.) önkormányzati rendelete szabályozza a település
belterületére vonatkozóan az
avar és kerti hulladékok égetésének szabályait. A rendelet
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban vagy a www.
csaszartoltes.hu honlapon.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
a hivatkozott számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján nem végezhető
égetés abban az esetben, ha a
település területére is érvényes,
központilag elrendelt tűzgyúj-
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lévő erdőkre és fásításokra,
valamint az erdők és fásítások
határától számított kétszáz méteren belüli területre, átmeneti
időre 2017. március 3-tól általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Tilos az avar-, a tarló-,
a legelő-, a nád- és a növényi
hulladékok irányított égetése
az elrendelt tűzgyújtási tilalom alatt! A tűzgyújtási tilalom
fennállásáról tájékozódni lehet
a tűzoltóságokon, a Polgármesteri Hivatalban valamint a
http://bacs.katasztrofavedelem.
hu honlapon.

www.csaszartoltesiek.hu

Amerika egyik nagyvárosában,
a temető felé közlekedő autóbuszon ez a felirat olvasható:
„Végállomás, a temető.” Az emberek rossz érzéssel szálltak fel
a buszra és kérték a közlekedési
vállalattól, hogy változtassák
meg a felírást. Eleget is tettek a
kérésnek, mert attól féltek, hogy
csökkeni fog az utasok száma.
Ugye, milyen érzékenyek az
emberek a temetőkkel szemben?! Azért, mert az elmúlásra
emlékeztetnek minket.
Pedig mindenki tudja, hogy
egyszer fel kell szállni arra a
járatra, amely a végállomásra
visz bennünket., ahonnan nem
lesz többé visszatérés. Innen
nincs retúrjegy!
Ha nem lenne húsvét, nem lenne feltámadás, akkor valóban
meg kellene borzadnunk eme
végállomástól, a temetőtől. Akkor a semmibe hullana földi
életünk. Akkor teljesen reménytelenné lenne e földi élet. Nem
lenne értelme, célja életünknek.
De mit is hirdet nekünk a húsvéti evangélium? Szent Máté
apostol így írja le: Az asszonyok, Mária Magdolna és a
másik Mária, kora hajnalban
elmennek Jézus sírjához. A sír
üres, egy angyal elhengerítette
a követ, ráült és így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Tudom, hogy
Jézust keresitek, akit keresztre
feszítettek. Nincs itt, feltámadt!
Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza
Galileába, ott majd viszontlátnak!”
Mi következik ebből? Örömhírt
vinni kötelesség!
nagyobb örömhírt nem vihettek
volna!
Gondoljatok arra, hogy az angyal is hírül vihette volna ezt
az örömhírt! Egy pillanat alatt
ott termett volna a bezárkózott
apostoloknál. Miért kellett hát
az asszonyoknak futkosni emiatt? Azért, hogy egy életre szóló
megbízást kapjanak és általuk
mi is, mindnyájan, akik hiszünk
Jézus feltámadásában!
„Menjetek és jelentsétek Péter-

nek és a tanítványoknak!”
Vagyis, vigyétek meg az örömhírt azoknak, akik a reménytelenség sötétségébe zárkóztak.
Milyen nagy örömhír számunkra is Jézus feltámadása! Ha Jézus visszajött a halálból, akkor
számunkra is van remény, van
feltámadás! Nyugodtan követhetjük tehát Jézust a halálba,
mert általa feltámadunk mi is.
Feltámadunk egy új, egy szebb
életre!

Jézus megjelenik nekik és így
szólt:”Siessetek és vigyétek hírül a tanítványoknak: menjenek
Galileába és ott meglátnak engem!” Most már röpültek szinte
az asszonyok, hogy megvihessék az örömhírt! A boldogságot
jelentő hírt!
A mai társadalomban, a mai
emberek szívében is mennyi
reménytelenség, kétségbeesés
van. Mily fontos hát, hogy
tudjunk örömhírt vinni az ő

Milyen csodálatos erőt jelentett
Jézus feltámadása az apostoloknak, a vértanuknak és minden
szenvedő embernek!
Bonhoeffer lelkészt, amikor a
kivégzésre vitték a koncentrációs táborban, így szólt az SS
katonákhoz: „Számomra most
kezdődik az igazi élet!” Hig�gyetek ebben az örök életben,
ahová a feltámadt Krisztus távozott, hogy helyet készítsen
nekünk is.
A másik tanulság: Örömhírt
vinni boldogságot jelent!
Az asszonyok tudták, hogy
kételkedni fognak az apostolok. Azt hiszik, hogy képzelődtek. Hogyan bizonyítsák
be, hogy igazuk van? S akkor

számukra is. Minden ember
számára! Ugye, milyen örömhír egy családban a gyermek
születése. Mennyi izgalom, várakozás előzi meg. S mily öröm
hallani, amikor először felsír az
újszülött.
Olimpia: milyen büszkeség,
öröm tölti be a szíveket, amikor
fellángol az olimpiai láng! Vagy
amikor felhúzzák egy nemzetnek a lobogóját a győztes versenyzőnél. Nemzeti büszkeség,
öröm tölti be a szívüket.
Pápaválasztáskor:
„Anuntio
vobis: gaudium magnum: habemus papam!” Nagy örömet
hírdetek nektek, van pápánk!
S akkor megjelenik az új pápa
a Szt. Péter templom erkélyén,

s felhangzik a nagy lelkesedés,
ujjongás, öröm.
Az öröm nem hiányozhat az
életünkből!
Jézus tiszta örömmel jutalmazza meg azokat, akik
az Ő örömhírét viszik el az
embereknek!Akik hitet, boldogságot, lelki békét sugároznak az
embereknek! Izaiás próféta, oly
szépen írja:
„Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki
békét hirdet. Örömhírt hoz és
kikiáltja a szabadulást. Aki azt
mondja Sionnak: Királlyá lett a
te Istened!”
Létezik-e nagyobb örömhír,
minthogy Jézus feltámadásával
bebizonyította, hogy igaz mindaz, amit tanított számunkra.
Önmagát és küldetését igazolta
feltámadása által.
A sokféle örömhír közt van-e
fontosabb, mint tudni azt, hogy
az utolsó szó nem a halálé, hanem az életé! Jézust ezt a nagy
örömhírt hozta meg nekünk
húsvét napján!
Handel, a nagy zeneóriás utolsó
kérése halálos ágyán ez volt: Olvassátok el nekem Szt. Pál apostolnak a korintuszi hívekhez írt
első leveléből a 15. fejezetet, mely
a holtak feltámadásáról szól.
Így hangzik, eme fejezet: „ha
nincsen feltámadás, akkor
Krisztus sem támadt fel, akkor
nincsen értelme a mi tanításunknak, és nincsen értelme a
ti hiteteknek sem. ...ha csak ebben az életben reménykedünk
Krisztusban, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak
vagyunk. De Krisztus feltámadt
a halálból, elsőként a halottak
közül!”
Ebben az örök életben hiszünk
mi is! Ez a mi reményünk a
földi élet múlandósága után.
Tudjuk: ha Krisztussal élünk itt
e földön, Ővele együtt fel is támadunk az örök életre!
Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
Plébános
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Múzeumpedagógiai
foglalkozás
a nagycsoportos
óvodásokkal
A nagycsoportos óvodásokkal
múzeumpedagógiai látogatáson
vettünk részt a Teleházban.
A gyerekek nagy izgalommal
készülődtek erre az eseményre. A foglalkozás tematikája a
farsang volt. Hajni néni egy kis
előadást tartott nekünk az ezzel
kapcsolatos szokásokról, néphagyományokról. A gyerekek
érdeklődéssel figyelték, majd
kötetlen, hangulatos beszélgetés alakult ki. Ezután a már
előre elkészített papírálarcokat
tetszés szerint díszíthették ceruzával, filctollal, ragasztással,
majd ezt haza is vihették. Nagy
kedvel, kreativitással vetették
bele magukat a munkába, néhányan több darabot is készítettek.
Eközben énekeltek, verseket
mondogattak, vidám hangulatban dolgoztak. Nagy élmény

volt, hogy felváltva nézhették,
hogy készül a farsangi fánk,
amit folyamatosan sütött Márti
néni és Barbara. Örömmel hallgattuk, hogy, a gyerekek otthoni
élményeiket mesélték a nagymamákkal és dédi mamákkal közös
fánk sütéseikről. Számukra a
délelőtt legizgalmasabb része az
volt, amikor a már elkészült fánkot sokféle módon (színes cukor,
fahéjas cukor, kakaópor, csoki
dara, kókuszreszelék) maguk
díszíthették, majd elfogyaszthatták. Néhányan még nekünk, óvó
néniknek is díszítettek fánkot. Jó
hangulatban, vidáman telt el a
délelőtt. Búcsúzásnál fogadkoztak, hogy otthon is sütnek majd
fánkot az anyukákkal, nagymamákkal. Köszönjük ezt a szép
napot!
Winter Józsefné
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Farsangi bál

Kedves Szülők!
Az óvodai beiratkozás az új óvodás gyermekek részére:
2017. április 24-28ig tart. Reggel 8.00-16.00 óra között fogadjuk
a szülőket a beiratkozó ovisokkal.
A következő dokumentumokat kérjük hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek személyi igazolványa
- a gyermek lakcímkártyája
- a gyermek adókártyája
- a gyermek TAJ kártyája
Várjuk szeretettel az új leendő óvodásainkat.
Bujdosóné Csontos Erika, óvodavezető
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Jódlizó elő farsang
A farsang időszakában meghívtunk az óvodánkba egy „jódlis”
énekes előadóművészt. Fergeteges elő farsangi hangulatot varázsolt gitáros-énekes előadásával.
Játékosságával és humorával
gyorsan megnyerte a gyermekek
tetszését. Érdeklődésüket hamar
felkeltette a színes, hangszeres
zenei kíséret mellett a dallamos
német nyelvű mozgásos, után-

Az idei évben is izgatottan várták már hetek óta óvodásaink a
farsangi bált. Különleges, egyedi, ötletes jelmezekkel készültek
a szülők. De nemcsak a gyermekek és szüleik készülődtek titokban, hanem az óvoda dolgozói is jelmezt öltöttek az ovisok
nagy meglepetésére és örömére.
A szülők finom süteményekkel,

Parlament
2017. február 28-án Stadlerné
Csányi Éva iskolaigazgató és
Petz Erzsébet a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a
Parlament Vadásztermében ünnepélyes keretek között vették
át a nemzetiségi köznevelési intézmények 2017. évi kiegészítő
működési támogatásáról szóló
értesítő oklevelet.

Április 7-én kerül megtartásra az immár hagyományosnak
mondható Húsvétváró rendezvény.
A tavaszi szünet 2017. április 13-tól április 23-ig tart.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. április 12. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap: 2017. április 24. (hétfő)
A nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
2017. május 7-én kerül megtartásra.

Tűforgatók ajándéka
Tűforgató klub tagjai kedveskedtek óvodánknak saját készítésű, horgolt babatakarókkal, babapárnákkal,- amit nagy
örömmel, gyorsan birtokba is
vettek a babázó óvodásaink.
Színes, gyerekmintás textil asz-

zós, vicces gyermekdalok. A
műsorába aktívan bevonta fiatal
nézőit a találós kérdéseivel, zenekar alakításával, majd a végén
a közös tánccal.
Nagyon szépen köszönjük a
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat farsangi
felajánlását, amiből finanszíroztuk a német nemzetiségi „jódlis”
műsort.

üdítőkkel kedveskedtek a bálra,
amit a délelőtt folyamán jóízűen
fogyasztottak a gyermekek.
Vidám tánccal, játékokkal színesítettük a gyermekek farsangi
kavalkádját. Minden óvodásunkat megajándékoztuk egy
kis meglepetés játékkal, amit
haza is vihettek az élményeikkel
együtt.

Iskolai hírek

Óvodai beíratás

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Iskolabál 2017
Intézményünkben hagyomány,
hogy jótékonysági iskolabálat
szervez a Szülői Munkaközösség. Idén is sokan elfogadták
meghívásunkat és részt vettek
az eseményen. A terembe belépők a ’70-es években érezhették
magukat, hiszen a dekoráció
ezt a kort idézte. Az igazgatói
köszöntő után táncos produkciókat csodálhattak meg a nézők.
Felléptek a bajai Tánc-Sport
Egyesület versenytáncosai, akik
közös táncot is bemutattak iskolánk társastáncos szakon tanuló
művészeti
alapiskolásaival.
Majd a császártöltési német hagyományőrző tánccsoport felnőtt táncosai következtek, akik
7. osztályos diákjaikkal együtt
2 számot is előadtak, ezzel
igazán jó hangulatot teremtve.
A pedagógusok és vállalkozó

szülők meglepetés műsorszáma
is nagy sikert aratott. Finom vacsorát fogyasztottak a bálozók,
majd vidám mulatozás vette
kezdetét Vancsura Csaba zenéjére. A büfében koktélokat,
finom süteményeket, finom
italokat árultak. A tombolaszelvények is elfogytak, a nyeremények csábítóak voltak.
Sok ember közös munkájának,
felajánlásának eredményeként
a bál tekintélyes hasznot hozott
a szervezőknek! Felhasználását
programok finanszírozására,
kültéri játékok beszerzésre kívánja fordítani az SZMK.
A gyerekek nevében köszönetünket fejezzük ki a főszervezőknek, a Szülői Munkaközösség vezetőinek Lovasi
Attilánénak és Vancsik Emesének!

Farsangi bál
A 8. osztályosok, szüleik és a
Szülői Munkaközösség összefogásával február 25-én megrendezésre került az iskolai farsangi bál. A szülői munkaközösség
tagjai gondoskodtak a nyereményekről, a nyolcadikosok és szüleik pedig a büfét működtették.
Az 1,2. és 3. osztályosok egyéni
jelmezekkel készültek, míg a
4-7. osztályosok csoportos jelmezes produkcióval készültek a
farsangi bálra. Hihetetlen, hogy
mennyi kreatív, ötletes jelmezt
láthattunk, de végül megszülettek az eredmények:
Egyéni jelmezesek:
1. hely: Sparhelt (Jónás Zoé)

2. hely: Fába szorult féreg
(Gatter Gréta)
3. hely: Minecraft (Schaffer
Máté)
Különdíjasok:
Bagoly (Dobosi Bálint)
Kukoricacső (Tóth Gréta Anna)
Gombán ülő törpe (Hársch Mirella)
Határkerítés (Ledniczky Hunor)
Csoportos jelmezesek:
1. helyezett: 6. osztály Orosz tánc
megosztott 2. hely: 5. osztály
Knieballett és a 7. osztály Táncoló törpék
Különdíjas: 4. osztály Aple-pen
Papucsok (Kapitány Réka és Simon Réka)

Kirándulás
Szlovéniába 1 napos kirándulást szervezünk a Trópusi kert
és orchideafarmra és a lendvai
várba- elegendő jelentkező esetén. Tervezett időpont: 2017.
május 13. szombat

Ár: 8.000 Ft és 10.000 Ft között
a létszámtól függően, amely az
utazás és a belépők árát tartalmazza.
Érdeklődni a Teleházban és Sebestyénné Márin Annánál lehet.

talterítőket is varrtak méretre
az óvodai kis asztalainkra, amit
ünnepi alkalmakkor használunk.
Köszönjük szépen óvodásaink
nevében ezt a figyelmességet az
ügyes kezű Tűforgató tagjainak.
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Vers- és mesemondó
verseny 2017. március 9.

2017. március 9-én megrendezésre került az iskolai vers- és
mesemondó verseny. A zsűri
tagjai voltak: Kara Miklósné,
Méder Györgyné, Páncél Ferencné.
A verseny megszervezését köszönjük Angeliné Kismók Melinda tanárnőnek.
VERS
I. kategória (1-2. osztály):
1. helyezett: Berki Máté
2. helyezett: Németh Nóra
3. helyezett: Turcsik Rebeka
Különdíj: Wessenhoffer Róbert
és Markó Evelin
II. Kategória (3-4. osztály):
1. helyezett: Kapitány Réka

2. helyezett: Szamosi Milena
3. helyezett: Sereg Tamara
III. kategória (5-6-7. osztály):
1. helyezett: Dóra Lili
2. helyezett: Keresztes Kinga
3. helyezett: Szuhai Brigitta
Különdíj: Lincan Beatrix és
Vikker Emma
MESE
I. kategória:
1. helyezett: Gatter Kitti
2. helyezett: Tóth Gréta
3. helyezett: Musza Míra
Különdíj: Albert Dominik
II. kategória:
1. helyezett: Basa Martin
2. helyezett: Ledniczky Hunor
3. helyezett: Lei Laura

Színházi előadás
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használati és az ünnepekre készülő szép kis díszek elkészítése nagy öröm a szakkörösök
számára.

Nyugdíjas Klub
Hétfő délutánonként a Nyugdíjas Klub tagjai találkoznak
a Teleházban. Szeretettel vá-

Nagy sikere volt a télbúcsúztató színházi előadásnak a Sportcsarnokban.
A neves művészek, Magyar At-

runk minden érdeklődőt, szállítást biztosítjuk. Jelentkezés
Ginderné Terikénél.

tila, Nyertes Zsuzsa, Haller Tamás, Cseke Katinka és Timkó
Eszter, fergeteges hangulatról
gondoskodtak.

Nőnapi köszöntő

Fazekas Ház

Az Önkormányzat intézményeiben dolgozó hölgyeket
köszöntötték a férfi dolgozók a Nőnap alkalmából.

Az Idősek Otthona lakói kézműves foglalkozáson vettek részt
a Fazekas Házban. A foglalkozást Herner Melinda vezette.

Egy évtizede az idősekért

Gyermekfoglalkozások
a Fazekas Házban

Egyre népszerűbbek a gyerekek körében a Fazekas ház
kézműves foglalkozásai. Az
új technikák megismerése, a

Közösségi élet

Bűnmeglőzési
tájékoztató
Február 17-én duplán ünnepelhettünk az Idősek Otthonában.
Rendezvényünkön
Takácsné
Stalter Judit polgármester as�szony köszöntötte az otthon lakóit, abból az alkalomból, hogy
az intézmény 13 éve működik
sikeresen. Valamint három kollégánkat ajándékozta meg, akik
már 10. éve dolgoznak fáradhatatlanul az időseket szolgálva.
Köszönjük Buchmüller Ilonának, Mintál Nórának, Skultétiné
Szauter Máriának, és természetesen minden kollégánknak,

hogy tisztességgel, és szeretettel
végzik munkájukat. Még akkor is, ha ez a munka sokszor
elképzelhetetlenül nehéz feladatok elé állít mindnyájunkat.
Az ünnepség elmaradhatatlan
része volt a közös pezsgőzés, és
a hatalmas torta, amit mindenki jóízűen fogyasztott. Örülünk,
hogy együtt ünnepelhettünk,
továbbra is töretlen lelkesedéssel állunk az előttünk álló évek
feladatai elé.
Flaisz Emőke
Intézményvezető

Kuti Erika r. őrnagy bűnmegelőzési tanácsadó tartott tájékoztató előadást. Hasznos
információkat osztott meg a

hallgatósággal, ezzel is segítve
a lakosságot, hogy biztonságosabb mindennapokat élhessenek.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Leiner József és Tóbiás Erzsébet, házasságkötés időpontja:
2017.02.10.
Schveibert Ádám és Oláh
Netty, házasságkötés időpontja:
Akasztó, 2016.07.30.
Újszülöttek:
Agócs Boróka - 2017. január 16.
Pécs, anyja neve: Paluska Éva

Arnold Johanna Lili

Arnold Johanna Lili, született:
Aalen, Németország, 2017. március 1., anyja neve: Berger Kitti

Oláh Netty és
Schveibert Ádám
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Iskolai sporthírek
”Falatkák” Óvodai Alapítvány örömmel
fogadná jövedelemadója 1%-át.
Adószámunk:

18356564-1-03

Kérjük, támogassa adója

1%-ával

Megyei úszóverseny:
A Diákolimpia keretében 2017.
február 8.-án Kecskeméten
megrendezett megyei úszóversenyen a Császártöltési Bánáti
Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói is részt
vettek. Az úszóversenyen Husti
Hanga 4. osztályos tanulónk leány 50 méteres mellúszás kategóriában II. helyezést ért el.
Az egyéni verseny mellett
Bódi Eszter, Husti Hanga, Lei
Laura és Szamosi Milena 4.
osztályos tanulók 200 méteres
gyorváltóban az V. helyen végeztek.

Óvodai farsang

Mezei futóverseny:
2017. március 14-én került megrendezésre a Kiskőrös kistérségi mezei futóverseny, melyen
iskolánkat 12 tanuló képviselte.
A futóversenyen az alábbi eredmények születtek:
Leány II. korcsoport:
II. hely: Husti Hanga (4.o.)
V. hely: Szamosi Milena (4.o.)
VI. hely: Fodor Hanna (4.o.)
Fiú II. korcsoport:
IV. hely: Tóth Erik Mátyás (4.o.)
V. hely: Halfinger Zsolt (3.o.)
A versenyzőknek gratulálunk,
további hasonlóan szép eredményeket kívánunk!

a Csengőszó Császártöltési
Iskolai Alapírtványt!

Adószámunk:
18272901-1-03
Köszönjük!
Kedves Régi és Leendő Támogatónk!
Kérjük, hogy a 2017. évi adóbevallásuk elkészítésekor személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák
a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítványt !
Adószám:18357493-1-03
Számlaszáma: 52500123-11059826
A tavalyi évben kapott támogatás lehetővé tette, hogy a jól tanuló
általános iskolás tanulók kiránduláson vegyenek részt, informatikai
eszközökhöz jussanak, illetve a középiskolás és egyetemista diákok
pénzjutalomban részesüljenek.
Alapítványuk segítette a Harangláb felállítását, harangöntést, padok
beszerzését az új temetőben. Támogattuk a Császártöltés történetét
bemutató kiadvány 1.és 2. kötetének megjelenését, Teleházi
programok (kiállítások, kézműves foglalkozások, gyermekelőadások,
falunapi rendezvény, Mindenki Karácsonya) megvalósulását.
Az Önök segítségével még többet tehetünk településünkért!
Támogatásukat köszönjük!

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

11

képes hírek

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Iskolai farsang

12

2017. március

