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Szeretettel meghívjuk Császártöltés lakóit 2018. február 3-ra a falu közös
disznóvágásra és az azt követő disznótorra. Kérjük jelezze, ha segíteni szeretne.
A vacsorára helyfoglalás szükséges, melyre szívesen fogadunk egy tál
süteményt vagy italt. Jelentkezés segítésre és helyfoglalás a vacsorára
a 78/ 443-320 telefonon lehet.
Szeretettel meghívjuk Császártöltés lakóit 2018. február 28-án 16.00 órára a
Teleházban tartandó lakossági tájékoztatóra a TOP pályázatokkal kapcsolatban.
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Mindenki Karácsonya

Kedves
Császártöltésiek!

December első felében Takácsné Stalter Judit polgármester
asszony személyesen kereste fel a 80 éven felülieket és adta át
az Önkormányzat ajándékát

A Közmeghallgatáson vendégünk volt Bányai Gábor
országgyűlési képviselő

Sváb kitelepítési
emlékmű avatása

A képen: Illyés István, az emlékmű készítője, Főtisztelenő
Nagyidai Zsolt plébános, Bányai Gábor országgyűlési képviselő,
Takácsné Stalter Judit polgármester, Manz József MNOÖ
kulurális biztottság tag, Petz Erzsébet Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Jó hírt kaptunk 2017 utolsó napjaiban: az uszoda és az emeletes
ház felújítására 117 millió forintot nyert községünk. Az uszodát, ami már évtized óta zárva
van, a császártöltésiek építették
anno, a két kezük munkájával.
Tekinthetjük ezt egy jelképnek
a közösség összefogásáról. Önzetlenül, mindenki a saját erejével és tehetségével hozzájárult,
hogy a császártöltési gyerekek
helyben tanulhassanak meg
úszni és élvezzék mindazt az
örömöt, amit a víz nyújt. Tudom, benne volt az építők gondolkodásában, semmivel se jusson kevesebb gyerekeinknek,
mint egy városi gyereknek.
Ma már uszodát nem tudunk
így építeni, mert a szabályok
nagyon szigorúak, de az elmúlt
években másban mutatkozott
meg a közösség összetartó, építő ereje. Együtt tettük rendbe a
Ligetet, együtt vásároltuk meg
az Új temetőbe a harangot, és
összefogunk a rendezvényeinken, hogy ápoljuk hagyományainkat, hogy jól érezzük magunkat.
Ha egy közösség összetart, akkor nincs civakodás, acsarkodás, rosszindulat. Más meglátások, vélemények lehetnek, de ez
nem baj, hisz ahányan vagyunk,
annyiféleképpen látjuk az életet
és a megoldásokat. Azt szoktam
mondani, mindenkit hagyjunk
meg a maga igazában. Szeretem
meghallgatni és be is építem a
munkámba a különböző véle-

ményeket, javaslatokat. Nekem
ez nagyon sokat jelent, mert ez
is előreviszi a munkámat. Tudom, hogy ettől lesz sokszínű,
friss közösségünk élete. A falu
élete, felemelkedése az ott élő
emberek hozzáállásán múlik.
Egyedül nem jutnék előre. Az
összefogásban óriási erő van!
Csodálatos példa erre a vadludak viselkedése:
Amikor egy-egy madár suhint
egyet a szárnyával, felhajtóerőt
képez az őt követő madár számára.
Egy V alakban, az egész csapat
hosszabb utat tud megtenni,
mintha az egyes madarak egyedül repülnének.
Azok az emberek, akik azonos
irányba tartanak és közösséget
alkotnak, gyorsabban jutnak el
céljukhoz, mint azok, akik teljesen egyedül próbálják meg azt.
Ha tudunk egymás sikereinek
örülni, ha segítjük egymást,
kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk
egymás életének.
Ezzel a gondolattal kívánok nagyon boldog 2018-as évet Császártöltés minden lakójának!
Takácsné Stalter Judit
polgármester

90. születésnapja alkalmából Lei Jánosnét köszöntötte
Takácsné Stalter Judit
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Értesítő
A névjegyzékbe történt felvételről szóló értesítőket 2018.
február 19-ig postai úton küldi
meg a Nemzeti Választási Iroda a választópolgárok részére.
Az értesítő felvilágosítást tartalmaz a szavazás időpontjáról,
a szavazóhelyiség címéről és
a választással kapcsolatos
egyéb tudnivalókról. Ha a választópolgár nem kapja meg az
értesítőt, az megsemmisül vagy
elvész – a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet.
Nemzetiségi választók regisztrációja
Az a választópolgár, aki valamely Magyarországon honos
nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német,
örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán)
tartozik, a Helyi Választási
Iroda vezetőjétől kérheti, hogy
nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken, így részt vehet az adott
nemzetiség
önkormányzati
választásán is. A nemzetiségiként regisztrált választópolgár
az országgyűlési választásokon
ugyanúgy szavaz, mint a nem
nemzetiségi választópolgárok
(egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára). Amennyiben
a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri,
hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi
regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt
mellett). A nemzetiségi listával
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a nemzetiségek kedvezményes
mandátumot szerezhetnek az
Országgyűlésben. A választópolgár csak egy nemzetiség
tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben. A kérelem benyújtására sor kerülhet
online a www.valasztas.hu
weboldalon illetve személyesen vagy levélben a kérelmező
magyarországi lakcíme szerinti
Helyi Választási Irodában.
A kérelem a választásoktól
függetlenül, folyamatosan benyújtható. Amennyiben a választópolgár már regisztrált
nemzetiségi
választópolgárként, az minden választásra
érvényes, nincs szükség újabb
kérelem benyújtására. A választópolgár bármikor kérheti
nemzetiségi hovatartozásának
törlését, és az országgyűlési választásra vonatkozó nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.
Fogyatékkal élők segítése
A fogyatékossággal élő választópolgár választójogának
gyakorlása segítése érdekében
a Helyi Választási Iroda vezetőjétől kérelemben az alábbi
segítségeket igényelheti:
• a szavazással kapcsolatos
tudnivalókról könnyen érthető
tájékoztatót kapjon,
• a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, (kérelem benyújtása március 31.-én 16.00 óráig)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A kérelem (vagy annak törlése) benyújtható online a www.
valasztas.hu honlapon valamint személyesen vagy levélben a magyarországi lakcím
szerinti Helyi Választási Irodában.

Mozgóurna igénylés
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de egészségi állapota,
fogyatékossága miatt nem tud
megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát kérhet.
A mozgóurna iránti kérelmet
2018. április 6-án 16.00 óráig
a Helyi Választási Irodához
személyesen, vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu
honlapon, illetve a szavazás
napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz lehet
benyújtani. Fontos, hogy aki
mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag
mozgóurnával.
Átjelentkezés
Ha a választópolgár a szavazás
napján nem a lakóhelyén, de
Magyarországon kíván szavazni, a lakóhely szerint illetékes
Helyi Választási Iroda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet,
melynek segítségével átjelentkezéssel azon a településen szavazhat, ahol a szavazás napján
tartózkodik. A választópolgár
lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda az átjelentkezőt a
kérelem alapján törli a lakcíme
szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi
azon településnek a településszintű lakóhellyel rendelkező
választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár
szavazni kíván.
Fontos, hogy az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme
szerinti országgyűlési egyéni
választókerület szavazólapján, a lakóhelye szerinti jelöltekre szavazhat!

EGYHÁZI HÍREK

HÍRMONDÓ

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
tájékoztatója
az országgyűlési képviselők választásáról
A Köztársasági Elnök a 2/2018.
(I.11.) számú határozatában az
országgyűlési képviselők 2018.
évi általános választásának időpontját 2018. április 8. napjára
tűzte ki.

Császártöltési

Az átjelentkezési kérelem (valamint a kérelem módosítása
vagy az átjelentkezés törlése)
online a www.valasztas.hu
honlapon vagy papír alapon
postán vagy személyesen a lakóhely szerinti Helyi Választási
Irodánál kérhető 2018. április
6-án 16.00 óráig.
Külképviseleti névjegyzék
Az a magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgár, aki
a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de a szavazás napján
külföldön tartózkodik, a magyar nagykövetségeken vagy
konzulátusokon szavazhat, ha
a külképviseleti névjegyzéken
szerepel. Aki a szavazás napján
külföldön szeretne élni a választójogával, annak 2018. március 31-én 16:00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti
névjegyzékbe a magyarországi
lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától személyesen,
ajánlott levélben, vagy online
a www.valasztas.hu honlapon.
A kérelem ugyanezen időpontig módosítható. A külföldön
szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag a magyar
nagykövetségeken vagy konzulátusokon szavazhatnak.
Határon túli magyar állampolgárok regisztrációs kérelme
A Magyarország határain kívül
élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok is élhetnek
választójogukkal, az országgyűlési képviselők választásán
pártlistákra szavazhatnak, és
jelöltként is indulhatnak. Ahhoz, hogy választójogukkal élni
tudjanak, a Nemzeti Választási
Iroda általi névjegyzékbe vétel,
regisztráció szükséges.
A névjegyzékbe vételi kérelem

bármikor beadható. Egy adott
választás tekintetében azonban
a választójog gyakorlásához
az szükséges, hogy a kérelem
a Nemzeti Választási Iroda címére a szavazás napját
megelőző 15. napig, jelen választás esetén március 24.én 16.00 óráig megérkezzen.
Az ennél később beérkezett
kérelem esetén a választójogát már csak a következő
választások, illetve országos népszavazás alkalmával
gyakorolhatja. A kérelem
benyújtható online a www.
valasztas.hu honlapon, továbbá a honlapról letöltött és
kinyomtatott
nyomtatvány
kitöltést követően postai úton
is benyújtható a Nemzeti Választási Iroda címére: 1397 Budapest, Pf.: 547. Amennyiben
a választópolgár korábban
már sikeresen regisztrált, kérelmét nem kell újra benyújtania, mert az 10 évig érvényes.
Helyi Választási Iroda
A Helyi Választási Iroda településünkön a Polgármesteri
Hivatal épületében, Császártöltés, Keceli u. 107. szám alatt
működik.
Hábermayer Viktória
HVI vezető

Helyi adók
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2018. évre vonatkozóan
helyi adónemek esetében adómérték emelésre nem került sor.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a 2018. első félévére esedékes magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, valamint a helyi iparűzési adóelőleg
befizetésének határideje: 2018.
március 19. A befizetési csekkek határidő előtt az érintettek
részére kézbesítésre kerülnek.
Az ügyfelek a fizetési kötelezettségeiknek kizárólag az alábbi módon tehetnek eleget:
- bankszámláról átutalással,
- készpénzes befizetéssel a Fókusz Takarékszövetkezet fiókjaiban.
Az egyes adónemek és a késedelmi pótlék megfizetése utalás esetén az alábbi beszedési
számlák javára teljesíthető:
Magánszemélyek kommunális
adója: 52500123-11056531
Iparűzési adó számla: 5250012311056555
Gépjárműadó beszedési számla: 52500123-11056665
Késedelmi pótlék számla:
52500123-11056593
Kérjük az ügyfeleket a határidő
pontos betartására.

Jubiláns házasokat köszönt Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános
a templomban tartott Szent misén

Jézus nyomába lépünk
Február 14.- én kezdetét veszi az
idei nagyböjt. E Szent időszak
középpontjában az a hívő törekvés áll, hogy lélekben, de testi
örömökben is eljusson a húsvét
élményéig. Ezért tehát a húsvét
mindig e három: szenvedés, halál
és feltámadás. A múlt szombaton
felvettem egy stoppost. Az as�szony temetésre ment. Elmesélte,
hogy az elhunyt rokona 68 éves
volt. 10 alkalommal mentek a
sugárterápiára, de egyszer sem
volt hely. Majd amikor kilépett
a kocsiból csak ennyit mondott:
„A feltámadás majd orvosol minden bajunkat!” Jó volt ezt hallani. Nemrég egy filmet néztem
melyben a sebészorvos nyíltan
kimondta, hogy nem hisz Istenben. Azután a lányát baleset érte
és a műtőben harcoltak az életért.
Még az előtérben várakozik az
apa fejét falnak támasztva felteszi ő magának a kérdést: nem
kellett volna talán mégis imádkozni Jézushoz, hogy segítsen?
Az ember hite és hitetlensége is
egyformán próbára tetetik. Az
ünnepek éppen arra szolgálnak,
hogy megerősítsék hitünket.
Az embernek sokszor vannak
kételyei, melyeket nem mindig
egyszerű legyőzni. Nagyböjtben
mindannyiunknak neki szegeződik a kérdés: szeretsz te engem? S
mindenkinek felül kell vizsgálni a
hitét, kapcsolatát Istennel, a világgal, embertársainkkal és önmagunkkal. Hogyan is tudta volna
Jézus életének utolsó hetét, annak
állomásait végigszenvedni, ha
nincs az az erős hite? Mindannyian elmegyünk. S hogyan is élnénk
túl, tudnánk elviselni mindazt,
amit a sors az emberekre mér, ha

nem kapaszkodnánk Istenbe? Ne
feledkezzünk meg azokról, akiknek egész élete egy nagyböjt. Betegség, nyomor, elhagyatottság.
Gondolnunk kell rájuk. Nem maradhatunk meg a templom falai
közt, ki kell lépnünk feléjük. Karácsonykor az ajándék, meglepetés. Most azonban imádsággal kísért alamizsna. Most nagyböjtben
többet imádkozzunk! Az ima ös�szekapcsol bennünket, különösen
a rózsafüzér imádsága, melyben
a Megváltó egész életútjáról elmélkedünk: a születés örömétől a
halál fájdalmán keresztül a feltámadás megrázó élményéig, mely
minden vigasznál erőteljesebb.
A nagyböjt középpontjában a kereszt áll. Krisztus keresztje, amelyet hordozott, mellyel elesett, de
mindig felkelt, melyet bevérzett, s
mely mindig csak nehezebb lett.
De kitartott. Egészen a legvégsőkig. Nem utasította vissza. Félt,
mert igazi ember volt, de azt is
tudta, hogy nemsokára vége. S
azután elkezdődik az a valami,
mint a természetben, a hernyóból
kikelt lepke tánca. Mi is legalább
ebben az időszakban öleljük magunkhoz keresztünket. Betegség,
nélkülözés, halál a családban,
betegünk ápolásra, vád ér bennünket és millió egy dolog. Az út
végén Jézus vár bennünket. Nem
úgy, mint a filmekben: ott leszek a
kikötőben, a reptéren, és nem várt
senki. Jézus biztosan várni fog,
csak úgy kell élnünk, hogy felismerjük őt. Ő ismer bennünket, de
nekünk is fel kell ismernünk. Biztosan sikerülni fog.
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
Plébános

Hittanterem felszentelése. Köszönet minden segítőnek, akár a két
kezével, akár építkezési anyaggal, vagy pénzbeli támogatással
segítette hittantermünk megújulását.
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Karácsonyi ünnepség
az óvodában
Az eddigi hagyományokhoz
híven ünnepeltük meg a karácsonyt az óvodában. Ezt a jeles
napot az ünnepvárás hangulata
előzte meg. Megmutatkozott ez
az adventi koszorúk készítésében, a mézeskalácssütésben,
a karácsonyi versek, dalok tanulásában, a csoportszobák ünnepi díszbe öltöztetésében. Erre
a jeles ünnepre meghívtuk a régebben itt dolgozó óvó néniket,
dadus néniket is. Mindhárom
gyerekcsoport boldogan mutatta be a feldíszített karácsonyfa
előtt kis műsorát. A gyerekek
izgatottan nézegették az ajándékokat, amelyekkel a Német
Nemzetiségi
Önkormányzat

Kicsinyek Kórusa

ajándékozott meg bennünket.
Az Önkormányzat által adományozott csomagokat Polgármesterasszony adta át a kicsiknek.
Mindezt a sok kedvességet ezúton is köszönjük.
A közös éneklés után a „Falatkák” Óvodai Alapítvány színházi műsorral kedveskedett
az egybegyűlteknek. A Kedvcsinálók Társulata a Suszter
manói c. mesét adta elő színvonalas módon, amely hatalmas
sikert aratott.
Az ünnepséget meghitt beszélhetéssel zártuk.
Winter Józsefné
óvodapedagógus

1. A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskola
2018. február 2-ig értesíti a a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
2. Január 27-én 19-órakor Iskolabál lesz a Sportcsarnokban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
3. Az iskolások farsangi bálja: február 10-én lesz szintén
a Sportcsarnokban.
4. Február 2-án a Csengőszó Alapítvány által szervezett és
finanszírozott színházi előadáson vesz részt a felső tagozat
a budapesti Magyar Színházban.
A darab címe: SunCity- Holnap Tali.
5. Kecskeméti kirándulás lesz 2018.február 16-án az érdeklődő
felsősöknek, akik a Seuso kincs- kiállítást tekintik meg, illetve
mozi látogatáson vesznek részt.
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Adventi családi nap
November utolsó hétvégéjén
hangos volt az iskola és környéke, ugyanis a Szülői Munkaközösség és a Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány
jótékonysági adventi napot
szervezett. A gyermekek egész
nap kézműves foglalkozásokon, sportversenyeken vehettek
részt, és ha megéheztek, finomabbnál finomabb ételeket fogyaszthattak.

előkészítették az állomásokat,
és segítettek a foglalkozások
lebonyolításában; akik a sportrendezvényeket koordinálták;
akik felajánlották a bort; akik
pakoltak a rendezvény előtt és
után; akik megvásárolták az
alapanyagokat; akik megszervezték az egész napot; akik vásárlásukkal támogatták az iskolásokat.
Ezen a napon mindenki szeme

Ez a nap nem valósulhatott volna meg lelkes szülők, nagyszülők, pedagógusok, technikai,
teleházi és könyvtári dolgozók
és jótékonykodók nélkül. Köszönjük azok munkáját, akik
megfőzték a teát, forró csokit és
forralt bort; akik finom süteményeket sütöttek, csomagoltak és
árusítottak; akik egész nap dagasztották, nyújtották és sütötték a kürtős kalácsot, churrost
és ördöglángost; akik ételt,
italt és díszeket árultak; akik

előtt ugyanaz a cél lebegett:
érezzék jól magukat a gyerekek. Hálásak vagyunk minden
támogatónak. Ennek a napnak
a sikere nemcsak a sok-sok boldog gyermek, hanem az adományokból befolyt 432.000 Ft
is. Köszönjük az iskolások nevében a rengeteg segítséget és
felajánlást!

Advent 2. vasárnapján a Kicsinyek Kórusa szerepelt a
gyertyagyújtáson. A kórust Takács Lajosné vezette és tanította be

Mindenki
Karácsonya

Iskolai hírek, információk:

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Mindenki Karácsonya 2017.
december 17-énmeghitt karácsonyi
műsorral
várták
a Császártöltési Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános
Iskola tanulói a falu lakosságát.
Az igazgatónő – Sebestyénné Márin Anna – köszöntője
után felzengett a Csendes éj
a felnőttekkel kiegészült gyermekkórus közreműködésében.
Ezután a közel 50 tagú Kicsinyek Kórusa 4 dallal szépítette
meg az ünnepvárás napjait. Az
énekkar vezetője Takács Lajosné, aki nagyon lelkesen fogta
össze az énekelni vágyó alsós
tanulókat. Lovasi Gábor és Tóth
Árpád gitáron, Franczia László trombitán, és Gruber Tamás
harsonán kísérte a dallamokat.
A 6. osztály tanulói Eleanor
H. Porter: Az élet játéka című
művét vitték színpadra. A forgatókönyvet írta és a darabot
betanította osztályfőnökük, Dóráné Heibl Anikó. E tanulságos
jelenetben a főhős, Pollyanna,
szinte játszva tanítja meg a kö-

rülötte élőket az örömjátékra:
Mindenben találjunk valamit,
aminek örülhetünk! Reméljük,
hogy a nézők soraiból is egyre
többen játsszák majd e játékot.
A szereplők megható műsoruk
végén hatalmas vastapsot kaptak. A színpompás díszleteket
Tusori Henrietta készítette.
A hangosításban Füleki Antal
volt segítségükre. Az est zárásaként a 8. osztályos tanulók
csodálatos keringőjükkel kápráztatták el a közönséget, amit
Orbán Ferencné tanított be
nekik. Végül felcsendült Ady
Endre: Karácsony című költeménye, ami szintén könnyeket
csalt sok-sok ember szemébe.
Polgármester asszony, Takácsné Stalter Judit megköszönte
a műsor végén a diákoknak, felkészítőiknek és minden közreműködőnek a színvonalas műsort, a technikai dolgozóknak,
az Önkormányzat és a Teleház
dolgozóinak az előkészületeket.
Dóráné Heibl Anikó

Advent Bécsben
2017.12.08-án diákönkormányzatunk szervezésében ellátogattunk az adventi fényekben
csillogó Bécsbe.
Pénteken reggel 5 órakor indultunk útnak. Első állomásunk a
csokoládégyár volt, ahol a látogatók kedvükre kóstolgathatták
az édességek sokaságát. Mindenki vásárolt, és hozott magával a kedvencei közül az otthon
maradottaknak is. Ezt követően a császári kincstár pompája
ejtett ámulatba minket, majd
következett a Habsburgok téli
rezidenciája, a Hofburg, ahol
nagy érdekességként Sissi magyar koronázási ruháját láthattuk, és egy interaktív kiállítás
során megismerhettük a csá-

szárné és az uralkodó életét.
A belvárosban folytatódott a
délután. Korzóztunk a sétálóutcán, imádkoztunk a Szent
István Székesegyházban, majd
egy betlehemes kiállítás megtekintése következett. Csodálatos, kézzel faragott alkotásokat
láthattunk.
Sétánk a Városháza előtti téren
a nagy karácsonyi vásárban
ért véget. Mindenki ihatott egy
puncsot vagy forralt bort, megízlelhette a helyi gasztronómiai
sajátosságokat. Apró ajándékokkal és rengeteg élménnyel
gazdagodva tértünk haza.
Pittenauer Rita
diákönkormányzatot
segítő tanár

Vancsik Emese, Sebestyénné
Márin Anna, Dóráné Heibl
Anikó

Adománygyűjtés
A „Varázsolj mosolyt egy társad
arcára” akció keretében iskolánk tanulói több mint 40 ajándékcsomagot gyűjtöttek össze

rászoruló gyerekek számára,
Pittenauer Rita tanárnő segítségével. Mindenkinek köszönjük
az adományt.

Kérjük, támogassa Ön is adója
1 %-nak felajánlásával alapítványunkat!
Köszönettel: Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány

Adószám:18357493-1-03
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Adventi gyertyagyújtás
Szakítva az eddigi gyakorlattal, a délutáni időpont helyett
az adventi gyertyagyújtások a
vasárnapi mise után, 10 órakor
kezdődtek. Az első alkalommal,
december 3-án Papp Szabolcs
Zsolt református lelkész ünnepi
gondolatait és a Református Egyház kórusát hallhatták a megjelentek. A második vasárnap,
december 10-én főtisztelendő
Nagyidai Zsolt plébános tartott
beszédet és az Általános Iskola
Énekkara, a Kicsinyek Kórusa
énekelt az egybegyűlteknek.
December 17-én, a harmadik

adventi vasárnapon Wiedner
István nyugdíjas polgármester
osztotta meg az ünnephez kapcsolódó gondolatait a résztvevőkkel és a Fuchs Kórus előadását hallhatták. December 24-én,
a negyedik vasárnap a Katolikus
Egyház Énekkara adott elő karácsonyi dalokat, majd Takácsné
Stalter Judit polgármester as�szony idézte fel gyermekkora
Karácsonyhoz fűződő emlékeit.
Ezt követően a Betlehemből hozott lánggal került meggyújtásra
az adventi koszorú utolsó gyertyája.

Könyvtári hírek
2017. november 27-én délután a
Könyvtárban a Könyvtár Mozi
sorozat keretében Füvesasszonyok, kenőemberek címmel színes dokumentumfilmet tekinthettek meg az érdeklődők.
A filmben erdélyi idős emberek meséltek a régi természetes
gyógymódokról és azok eredetéről. Az erdélyi és magyarországi helyszíneken készült film
bemutatja a népi orvoslásban
leggyakrabban használt gyógynövényeket. A különböző praktikákat máig használó emberek
mellett megszólalt a tudományos oldal képviselője is, hogyan gyűjtik, tárolják, használják a gyógynövényeket a falusi
közösségekben.
A szakmai előadó Horváth
Lászlóné a gyógynövényklub
vezetője volt, aki felsőfokú gom-
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baismerő. Az előadás keretein
belül mesélt a saját tapasztalatairól, a gyógynövények gyűjtéséről és a családjáról is.
A vetítést követően a résztvevők
megvizsgálhatták és megkóstolhatták a bemutatott gyógynövényeket.
A nagy érdeklődésre való tekintettel Horváthné Babi ismét
eljön hozzánk, a Könyvtárba.
Február 5-én hétfőn, 14 órakor,
mindenkit szeretettel várunk a Lábunk alatt a gyógynövények
- előadására.
Decemberben foglalkozást tartottunk az iskola napköziseinek,
ezúton is szeretném megköszönni a gyerekeknek az ajándékba kapott gyönyörű rajzokat! Nagyon ügyesek voltatok!
Taner Gabriella
Könyvtárvezető

KÖZÖSSÉGI ÉLET

HÍRMONDÓ

Karácsony hava

Sokan kérdezik tőlem, hogy
milyen egy karácsony az otthonban. Azt gondolják, hogy ez
itt egy szomorú ünnep. Pedig
cseppet sem. Sok lakónk a családjával tölti a szentestét, esetleg az egész ünnepet.
Az adventi időszakban mi is sokat készülődünk, mint minden
más család. Csillogó díszeket
készítünk, ünnepi fényekbe
borítjuk az otthonunkat, finom
süteményeket sütünk, és ezzel
várjuk a hozzánk érkező kedves vendégeket. Minden évben
a második osztályosok látogatnak el hozzánk. Karácsonyt
megelőzően Jézus születésének történetét adják elő. Mikor
felcsendül a jól ismert dallam,
mindenki együtt énekli „Csendes éj...”
Ezeket a pillanatokat nehéz
megállni könnyek nélkül. Köszönjük, a diákoknak, és felkészítő tanáruknak, hogy ilyen

meghitté teszik számunkra a
karácsonyt.
Az ajándékozás része az ünnepnek. Idén is finomságokkal
megtöltött
ajándékcsomagot
kaptak a 80 éven felüliek az
Önkormányzattól, melyet Takácsné Stalter Judit polgármester asszony adott át a lakóknak.
Ajándékcsomagokat kaptunk
még Szamosi Antaltól, Gatter
Istvánnétől, Erdélyi Antalnétól,
és Angeliné Dr. Walter Máriától.
Köszönjük az önkormányzatnak, azoknak a vállalkozóknak,
és magánszemélyeknek, akik
nem feledkeznek meg az idősekről sem. Ezek a kedves felajánlások, nagyon sokat jelentenek az itt élőknek.
A Császártöltési Idősek Otthona munkatársai, és lakói nevében kívánok mindenkinek békés, boldog új esztendőt!
Flaisz Emőke
Intézményvezető

Svábbál - 2017
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. dec. 9-én ismét
megrendezte
jótékonysági
Svábbálját.
Az eseményen, mely immár
hagyománynak tekinthető, 300
fő vett részt. Példaértékű volt
az az összefogás, mely a bál
szervezési, lebonyolítási munkáit kísérte. Ugyancsak jó érzés
volt, hogy a község vállalkozói
és magánszemélyei egyaránt
hozzájárultak ajándékaikkal a
tombolasorsolás választékának
bővítéséhez, sikeréhez. Mindez csak megerősít bennünket
abban a tudatban, hogy Császártöltésen lehet számítani az
emberekre, igenis létezik a közösség összetartó ereje.
A bál vendégeit a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte.
A bálat megelőző műsorban a
Nemesnádudvari tánccsoport,
a Császártöltési Fuchs énekkar ill. a Császártöltési felnőtt
tánccsoport (ők a meghívott

zenekar kíséretével) mutatta be
műsorát a vendégek nagy örömére, tetszésére.
A műsort követően vacsora következett, majd kezdetét vette a
bál, melyhez a zenét a Schützkapelle szolgáltatta. Öröm volt
látni azt a jókedvet, felszabadult hangulatot, amely az egész
éjszakai mulatságot jellemezte.
Bálunknak már híre van környékünkön is, hisz Bajáról,
Kiskőrösről, Kecelről, Hajósról
és más településekről is voltak
vendégeink. A nagy érdeklődés
természetesen kötelez bennünket arra, hogy a svábbál jövőre is megrendezésre kerüljön,
amit nagy örömmel fogunk
a legközelebbi alkalommal is
megszervezni.
A bál bevételét a 2018. jan. 21én átadásra, megszentelésre
kerülő kitelepítési emlékmű
létrehozására, elkészítésére fordítjuk.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Megemlékezés
a Málenkíj robot
áldozataira

Szalai Sándor grafikáinak kiállításával emlékeztünk a Málenkij
robotra elhurcolt császártöltési lakosokra.
A programban Knipl István előadása, a Fuchs Kórus és Markó
Dorina műsora szerepelt.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
- Kovács Hajnalka és Csikós
János - a házasságkötés időpontja: 2017. december 18.
Újszülöttek:
- Sara Duffus-Komáromi
Született: 2017.09.23-án Gold
Coast
Southport-Ausztrália,
anyja neve: Komáromi Zsuzsanna
- Nemes Lilien
Született: 2017.11.29-én Szege-

den, anyja neve: Knapig Tímea
édesapja: Nemes Krisztián
Állampolgársági esküt tettek
2017.10.27-én
- Jankó Irma és gyermekei
- Győrgy Julianna
- Győrgy Szabina és
- Győrgy Enikő császártöltési
lakosok
2017.11.24-én
- Taner Mustafa Kemal császártöltési lakos

Köszönet
a méhészeknek
A 80 év felettiek karácsonyi
csomagjába a császártöltési
méhészek által felajánlott méz
is bekerült.
Köszönet érte: Győri Pálnak,
Kriszt Attilának, Török Zol-

Császártöltés 3. Könyvbemutató a könyvtárban

tánnak, Molnár Józefnek,
Heiblné Jutkának, Jankovich
Antalnak, Lovasi Gábornak és
Vancsik Emesének, az egyesület elnökének Csincsák Sándornénak.

www.csaszartoltesiek.hu

Nemes Lilien
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Úszóverseny

Betlehemes az Idősek Otthonában

SPORT

Kiskőrösön 2017. december
4-én rendezték meg az alsó tagozatosok úszóversenyét. Iskolánkból 4 tanuló vett részt:
Ledniczky Hunor, Lovasi Lóránt, Halfinger Zsolt és Lei Balázs. Ők váltóban 2. helyezést
értek el.
A felső tagozatosok versenyét
2017. december 7-én rendezték
Kiskőrösön, ahol 8 tanuló képviselte iskolánkat. Husti Hanga,
Mendler Mira, Lei Laura, Szamosi Milena, Dóra Lili, Lovasi
Réka, Tóth Liza Sára, Szamosi
Mira
Ők az alábbi eredményeket érték el. Egyéniben:

2018. január

2018. január

KÉPES HÍREK

HÍRMONDÓ

III. korcsoport mellúszás: 7. helyezett: Mendler Mira
III. korcsoport gyorsúszás: 5.
helyezett: Lovasi Réka, 8. helyezett: Mendler Mira
IV. korcsoport mellúszás: 5. helyezett: Szomosi Mira
IV. korcsoportúszás: 8. helyezett: Szamosi Mira
Váltóverseny: 4×25 m gyorsváltóban 3. helyen végzett: Husti
Hanga, Menlder Mira, Lei Laura és Szamosi Milena által alkotott csapat.
4. helyen végzett: Dóra Lili,
Lovasi Réka, Tóth Liza Sára
és Szamosi Mira által alkotott
csapat.

Adventi gyertyagyújtások

2018. január 05-07. között rendezték meg Budapesten 10 ország közel 180 résztvevőjével a
Hungarian Mini Cadet nemzetközi újonc asztalitenisz versenyt.
Pénteken az U13-as csapatverseny kezdődött, ahol Lei Balázs

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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csapattársával, az ugyancsak
U11-es Cseri Ádámmal (BVSC)
a 47 csapatból a legjobb 16-ba
jutott. Szombaton kezdődött az
egyéni U11-es verseny, Lei Balázs a döntőbe került és nagyon
szép eredménnyel zárt, 2. lett.
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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Adventváró családi nap
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