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Faültetés a 2018- ban született császártöltési
babáknak a Ligetben

Tisztelt Császártöltésiek!

A fedett piactér alapkőletétele. Takácsné Stalter Judit
polgármester és Bányai Gábor országgyűlési képviselő

Húsvétvárás az óvodában

A felújított Sváb Tájház átadása

Önkéntes tűzoltók tanácskozása Császártöltésen

I. Sváb Sarok Piknik. Kovács István Nemesnádudvar, Estókné
Szalczer Erzsébet Hajós, Takácsné Stalter Judit Császártöltés
polgármestere, Bekő Csaba Érsekhalma alpolgármester
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

„Most, a jelenkorban élő császártöltésiek örömére és használatára építjük a fedett piacteret, ugyanakkor a jövőnek is
építjük, hisz bízunk benne, sok
évtizeden keresztül szolgálni
fogja a falu lakóinak igényét.
Bízunk abban, hogy az időkapszulát nem a romboló erő hozza
majd felszínre, hanem egy új,
szebb épület építése.
Bízunk benne, hogy utódaink
ugyanúgy emlékeznek falualapító sváb őseinkre, mint ahogyan mi tesszük napjainkban,
mert aki ismeri a múltját, az
eligazodik a jelenben és ezáltal
a jövőjét is építheti.” – ezek a
sorok is belekerültek az időkapszulába, amit a fedett piactér
területén helyeztünk el 2019.
április 30-án. Amikor ezeket a
sorokat olvassák, már elkezdődött a fedett piactér építése,
amit még idén szeretnénk átadni.
Az átadás után jó lenne látni helyi árusokat is a piacon, hiszen
a piac hozzátartozik Császártöltés életéhez, hol jobb, hol méltatlanabb körülmények között,
de mindig működött. Azonban a most épülő fedett piactér
mérföldkő lesz a császártöltésiek életében, hiszen az átadás
után méltó körülmények között
folyhat majd az árusítás. Azt is
szeretnék elérni, hogy egyfajta
közösségi tér is legyen a piactér,
ahol lehet beszélgetni, találkozni, és ez által a klasszikus piactér szerepét is betöltené.
Tisztelt Császártöltésiek!
Az elmúlt közel öt év alatt megszokhatták, hogy nincs megállás. Mindig történik valami.
Hol egy felújítás, egy újabb
beszerzés, vagy egy kulturális rendezvény. Újabb és újabb
feladatokat oldunk meg. Tervezünk, felújítunk, építkezünk. A
célunk a falu szépítése, vagyonának gyarapítása és hiszem,
hogy jó úton haladunk ebben.
Értéket teremtettünk, felsorolni
is sok, hogy mennyi mindenben! A Hírmondó hátoldalán,
ha nem is teljes egészében, de

a legfontosabb fejlesztéseket
bemutatjuk. Pályázatokkal, önerővel vágunk bele a feladatokba. Nagy segítség ebben, hogy
példaértékű az együttműködés Töltésen, amely jellemzi a
császártöltési közösség és az
önkormányzat közötti kapcsolatot. Egy célért dolgozunk, falunk fejlődéséért, szépüléséért.
Mindegyik beruházásunknál a
háttérben kemény munka folyik, sok gonddal, tépelődéssel,
megoldáskereséssel. Szüksége
van-e a falunak a beruházásra?
Belevágjunk-e? Van elegendő
pénzünk rá? Stratégiák, indokolt szükségesség, ütemezés...
Sok-sok munka előzi meg, mire
ezekre válaszolni tudunk. A
császártöltésiek ezt nem látják,
csak az ünnepi pillanatokat
élik át, amikor átadjuk vagy bemutatjuk a sokadik fejlesztést,
felújítást. De ez rendjén is van
így, hiszen ezért választottak
meg polgármesternek, ezért
választották meg a képviselőtestületet, hogy a problémákat
megoldjuk, a lehetőségeket
megragadjuk. Ez most is láthatóvá válik, mert a következő hónapokban több pályázati
projekt indul: a kerékpárút, az
uszoda, az emeletes ház, a piactér. Nem mi ütemeztük így,
a pályázati mérföldkövek határozzák meg, mit mikor csinálhatunk. Nem a választási kampány miatt időzítettünk. Ha így
lenne, akkor elmondhatnám, az
elmúlt öt évben folyamatosan
kampányoltunk, hisz nem volt
megállás. Építkeztünk, fejlesztettünk, felújítottunk. Folytatjuk, amit elkezdtünk.
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Ebösszeírás 2019
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az
eb tartási helye szerint illetékes
önkormányzat - ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az
ebösszeírás alapján az ebtartók
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti
és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából. Az
eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Önkormányzatunk 2019. évben
a Császártöltés község közigazgatási területén tartott ebek
vonatkozásában ebösszeírást
végez, mely összeírás önbevallásos módszerrel történik. Az
önbevalláshoz szükséges formanyomtatvány és kitöltési útmutató június 10. napjáig valamennyi ingatlanba eljuttatásra
kerül. A 2019. évi ebösszeírás
céljából kérjük a település közigazgatási területén tartott
négy hónaposnál idősebb ebek
tulajdonosait/tartóit, hogy a
részükre kiküldésre kerülő
„Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt
lehetőségekkel élve 2019. június 30. napjáig a Polgármesteri

Hivatal részére visszajuttatni
szíveskedjen.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási
könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
• postai úton, postacím: Polgármesteri Hivatal 6239 Császártöltés, Keceli u. 107.
• személyesen a Polgármesteri
Hivatal épületében elhelyezett
gyűjtődobozba,
• személyesen az ABC előterében elhelyezett gyűjtődobozba,
• aláírással ellátva elektronikusan a jegyzo@csaszartoltes.hu
címre megküldve
Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők
a Polgármesteri Hivatalban,
illetve letölthetők a www.
csaszartoltes.hu weboldalról.
Felhívjuk
a
Tisztelt
Ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra
vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettségük teljesítését a
Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, és nem teljesítés esetén
állatvédelmi bírság kiszabását
kezdeményezi az állatvédelmi
hatóságnál. A bírság legkisebb
összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak
alapján 30.000 Ft.
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az ebnyilvántartás naprakészségének érdekében az
ebtulajdonosok az ebösszeírást
követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban
a Polgármesteri Hivatal 5-ös
számú irodájában bejelenteni.
Együttműködésüket köszönjük!
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Elektronikus ügyintézés
Kényelmes és gyors megoldás
nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál.
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás,
vállalkozásindítás, mind-mind
fontos és örömteli, ugyanakkor
kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események.
Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk
is elérhető az Önkormányzati
Hivatali Portál szolgáltatás,
amelyen keresztül online, akár
a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az
önkormányzati hivatali ügyek
a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei
és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább
nő életünk nagy pillanatainál.
Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó
bejelentés, szociális támogatási
kérelem benyújtása, szálláshely
nyilvántartásba vétel, iparűzési
adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket,
melyek általánosan a személyes
ügyintézések közé tartoznak és
automatikusan a hosszú sorban
állás jut róla eszünkbe. Ez a kép
azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor
időnk engedi, akár a vasárnapi
ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan
egységes ügymenetet biztosít
és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál
megszokhattuk,

úgy a digitális térben is végig
vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját
magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása,
ezt követően pedig a szükséges
adatok megadása. Mindezt a
legnagyobb biztonság mellett,
gyorsabban, átláthatóbban és
papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük,
mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali
Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi
lakossági, ipari, kereskedelmi,
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem
rendelkező ügyek esetén pedig
az e-Papír szolgáltatást lehet
igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a
belépést követően azonosítja a
rendszer és az űrlapok általános
adatai automatikusan kitöltésre
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az
általuk elektronikusan indított
helyi önkormányzati ügyeket,
így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális
állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett
a vállalkozások is kényelmesen
teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is
lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali
Portál a https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon érhető el,
melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Települési ügysegédi szolgálat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. május 1-től a Kiskőrösi Járási Hivatal települési ügysegédi szolgálata ügyfélfogadási időpontjai módosulnak. Az alábbi napokon 14.30-16.00 óra között tart településünkön ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatal 1-es számú irodájában:
június 19., július 17., augusztus 14., szeptember 18.,
október 16., november 20., december 18.
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Pünkösd az egyház születésnapja
Emlékszem, míg élt Matildka
néni, aki a templomnak dolgozott, Pünkösd reggelén mindig
meglepett bennünket. Mire
kijöttem a plébániáról, már a
virágos bodzaágak ott díszelegtek a templom bejárati ajtaján, s

jut eszünkbe, hogy talán valaki
szelíden sugallta, hogy így cselekedjünk.
Pünkösd az egyház születésnapja, mert e naptól kezdve a
hívek száma nagy növekedésnek indul, az apostolok soha

a plébániáén is. Valaki ott járt,
titokban, s ajándékozott, meglepett, vidámított.
Gyerekkoromban, apai nagyanyámhoz minden nap elkerékpároztam, s az utcájukban az
ablakok párkányait, a kapukat
piros rózsák díszítették. Nekem
ez már akkor is nagyon tetszett,
a megfoghatatlannak látható
jelei.
Különösen a titkon, az észrevétlenül odahelyezett virágok
gondolkodtattak el, fogták meg
a lelkem.
S ma is visszatér az érzés, s a
gondolat. Titkon. Milyen észrevétlenül, gyöngéd jelenléttel ott
van velünk, bennünk, körülöttünk az Isten, Lelke által.
Az ember hányszor áll válaszút előtt, döntenie kell. S amikor
kiderül, hogy a lehető legjobb
döntést hoztuk, bizony ritkán

nem látott lendületet kapnak
az igehirdetéshez és tanúságtételhez, s az Egyház ezáltal kilép
rejtekéből, s elindul, hogy meghódítsa a világot. Bőven van

mit tenni. Ezt a feladatot a Mester bízta rájuk, s most kezdetét
veszi a munka. Az evangélium
hirdetése, mégpedig minden
népnek. s Jézus velük van ígérete szerint. Megtapasztalják segítségét a Lélek indíttatásai által, csodák és jelek kísérik majd
cselekedeteiket. S az Egyház
élni fog, s mind többen lesznek,
akik megtérnek, s magukhoz
ölelik a hitet.
A pünkösdi csoda soha nem látott meglepetést és csodálkozást
vált ki azokban, akik ennek részeseivé váltak. Mindenki a saját nyelvén hallotta az igehirdetést, mely Isten csodás tetteiről
szóltak. S mi ma is azt kérdezzük, hogy ez hogyan lehetséges.
Vajon miként kell értelmezni?
Nekünk is mondhatná Jézus:
Hát még mindig nem értitek?
Bizony nem könnyű megérteni
azt, ami egyedül Isten számára
felfogható, de mely csodának
részeseivé akar tenni bennünket.
Pál apostol meg is magyarázza,
hogy ez a képesség senkinek
sem adatik meg, csak a Szentlélek által. a képességeink, adottságaink a Lélek ajándékai, hogy
általuk képessé váljunk a felismerésre, a megértésre, az Istennek tetsző élet pályájára állni.
Valamennyiünket ugyanaz e Lélek itatott át – mondja az apostol. Minden embernek ugyanaz

a méltósága. Ha Isten így tekint
ránk, akkor nekünk is hasonlóképpen kell cselekednünk. Ez
az igazság megfordítva is igaz.
Ha annyira szemet szúr a másik
ember mássága, nemzeti hovatartozása, állapotbeli különbsége, akkor fel kell tenni magunkban a kérdést, hogy vajon
milyen lélek lakozik bennünk.
Ahol a Lélek kiárad, ott Istenre
és egymásra találnak az emberek.
Pünkösdkor korona kerül a
húsvéti csodára. Urunk mennybemenetelekor olvastuk, hogy
még akkor is voltak, akik kételkedtek. S húsvétvasárnap este
is félelem és bizonytalanság
jellemezte az apostolokat. Nem
véletlenül köszönti őket Jézus e
szavakkal: ”Békesség nektek!”
Most azonban, Pünkösd ünnepén, nincs többé helye a hit
gyengélkedésének, a kétkedésnek. Most csak lángolás van,
tűz, a szeretet tüze, s talán sok
örömkönnycsepp is. Az apostolok e naptól kezdve megállíthatatlan buzgósággal indulnak az
apostoli munkára, hiszen világgá kell kiáltaniuk: Jézus él, ma
is él, velük van, s többé nem hal
meg. Minden igaz a tanításából,
az utolsó betűig. Boldog, aki hívővé lesz!
Főtisztelendő Nagyidai Zsolt
Plébános

5

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Császártöltési

2019. május

Császártöltési

2019. május

HÍRMONDÓ

Húsvétváró rendezvény
a cibakházi diákokkal
Április 11-én intézményünkbe
látogatott 30 tanuló Cibakházáról, akikkel egy testvériskolai pályázat kapcsán kerültünk
kapcsolatba.
Megérkezésükkor megvendégeltük őket a 7-8. osztályos tanulók által hozott süteményekkel. Ebéd után sétát tettünk
településünkön, megmutattuk
nekik a halastavakat és a kissori
pincéket is. A hosszú túra után
az iskolában sportvetélkedő következett, melyen vendégeinken
kívül a felsős osztályok is részt
vettek.
Másnap – április 12-én – az iskola összes tanulója testvériskolánk diákjaival együtt a közelgő ünnepre hangolódhatott
a húsvétváró rendezvényen. A
kisebbek kézműves foglalkozásokon vidám, tavaszi ajtódíszt,
barikát, nyuszit készíthettek,
majd kitombolhatták magukat

az ugrálóvárban, a nagyobbak
tojást festhettek, pingpongoztak,
élőcsocsóztak, buborékfociztak.
Minden tanuló készíthetett barikát mézes kalácsból.
A nap befejezéseként a Teleházban hagyományos húsvéti
menüt fogyaszthattak el a gyerekek, volt sonka, kolbász, tojás,
retek, újhagyma, olajos káposzta, torma és friss kalács. A finom
ebéd után elköszöntünk cibakházi vendégeinktől, akik nagyon
jól érezték magukat Császártöltésen.
Köszönjük szépen a segítséget és
felajánlást minden jelenlegi, volt
és nyugdíjas pedagógusnak,
a szülőknek, nagyszülőknek,
pingáló asszonyoknak, az Önkormányzatnak, az iskolának, a
szülői munkaközösségnek és a
Csengőszó Alapítványnak!
Dóráné Heibl Anikó
pedagógus

A legkisebbek fája
2019. április 11-én , a költészet
napján a „Falatkák” Óvodai
Alapítvány szervezésében közös facsemete ültetésre került
sor a 2018-ban született császártöltési babáknak a Ligetben.
Az időjárás felelőse kegyes volt
hozzánk, a bébik is jól bírták a
közös programot. Vörös levelű
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csüngő bükk az idei választás,
melyet az alapítvány finanszírozott. A táblát Rausch György,
az Eckerle Kft.-ben készíttette
felajánlásként.
A nagycsoportos ovisok verssel, énekkel örvendeztették
meg a jelenlévőket. Minden
résztvevőnek, segítőnek köszönjük szépen a megjelenést!
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Húsvéti készülődés
az oviban

A húsvét előtti hetekben a legkisebbek is a tojások, nyuszik
világában tevékenykedtek.
A kiscsoportosok viasszal mintázott papírtojást festettek, papírokat téptek, ragasztottak a
szivárvány minden színében.
A középső csoportosok gyurmából mintáztak kosárkákat tojásokkal, ajtódísznek való tojáskoszorúkat barkácsoltak színes
kartonból, az újrahasznosítás
jegyében kis kupakokba tulipánokat, tavaszi virágokat ügyeskedtek. Az ablakpárkányon
hungarocell tojásból készült
nyuszik figyelték az eseményeket. A legidősebbek már igazi

tojásokkal dolgozhattak. Kifújt és keményre főtt tojásokra
decoupage technikával szalvétákat fixáltak. A szebbnél szebb
kis alkotások zöld növényekkel
bélelt agyagfészekbe kerültek,
így majd kedves színfoltjai lehetnek az ünnepi asztaloknak.
Pénteken eljátszották a hagyományos húsvéti locsolkodást
vendéglátással, kölnivel, piros
tojással, így életben tartva ezt
az érdekes népszokást. A nagycsoportos fiúk az Idősek Otthona lakóit is megörvendeztették
kellemes illatokkal, versikével.
Herner Melinda
óvodapedagógus

Brémai muzsikusok
a „Falatkák” Óvodai
Alapítványtól
Vidám gyermekkacajt vitt a szél
április 26-án a Teleház felől. Aki
jobban odafigyelt még a zenét,
éneket is hallhatta. Figura Ede
és felesége egy interaktív mesét
hoztak. Nagyon sok zenével,
énekkel kombinált előadás volt,
rengeteg humorral. Minden
korosztály nagyon jól szórakozott. A művész még a felnőtteknek is dobott néhány poént a
sorok között. Az élőzene (gitár,
fuvola) semmivel sem helyettesíthető varázsa lenyűgözte a
nézőket. Egy percig sem unatkozott senki.

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Ezen a jeles napon volt a magyarországi németek „Trachttag”-ja
szerte az országban, ami azt
jelenti, hogy reggeltől estig bármilyen munkahelyen egy népviselethez tartozó ruhadarabot
illesztenek be az öltözékükbe.
Nem véletlenül választottuk
Figura Ede társulatát, hiszen
profi módon szörfözött a két
nyelv között. A gyerekek ismereteinek, igényeinek maximális
figyelembevételével
nyújtott
maradandó élményt a mese
német- és magyar nyelven egyszerre.

„April, April macht, was er will.”
Projekhét az iskolában
2019. április 24. és április 30. között német nemzetiségi projekthét került megrendezésre a Császártöltési Bánáti Miklós Német
Nemzetiségi Általános Iskolában, melynek mottója: „April,
April macht, was er will”. A
projekthét megvalósulását hos�szas előkészítő munka és szervezés előzte meg. Igyekeztünk
a gyerekek számára olyan programokat összeállítani, melyek
kapcsolódnak
Császártöltés
megalapításának 275. évfordulójához, valamint a tavaszhoz.
A nemzetiségi hét nyitó eseményeként a nemesnádudvari
általános iskola harmonikásai
mutatkoztak be nálunk és adtak
egy kis műsort Kishegyi Simon
vezetésével. Fuchs József harmonikázott a gyerekeknek, így
jó hangulatban, harmonikakísérettel tanulhattunk német gyerekdalokat.
A programsorozat második
napján Dr. Knipl István tartott
diavetítéssel egybekötött előadást Császártöltés múltjáról,
érdekes történetekkel tarkítva
a 4-8. osztályos gyerekeknek.
Azonban az alsósok sem tétlenkedtek ez idő alatt, hisz ők a
papírszalagokat készítették el a

leendő májusfára. A 8. osztályosok a délelőtt folyamán Hidasné Márin Magdolna vezetésével
tradicionális császártöltési kalácsot sütöttek.
A projekthét harmadik napja
igen eseménydúsra sikeredett.
Ezen a napon rendeztük meg 9
település és 55 versenyző részvételével az immár hagyomán�nyá vált német nyelvjárási és
irodalmi német versmondó versenyt öt kategóriában. Iskolánk
is képviseltette magát Albert
Noémi - 2. osztály- vers kategóriában (felkészítője Barabás
Józsefné), Gatter Kitti, Berger
Zsombor- 3. osztály- nyelvjárás
kategóriában, Megyeri Ramóna- 8. osztály- vers kategóriában valamint Wessenhoffer,
Alexa- 8. osztály- nyelvjárás
kategóriában
(felkészítőjük
Schuszterné Bárth Éva). A zsűri (Kőmíves Péterné, Kőmíves
Péter, Stadlerné Csányi Éva,
Ruffné Stadler Jusztina) döntése alapján büszkék lehetünk
Gatter Kittire, aki különdíjat
kapott valamint Wessenhoffer
Alexára, aki 2. helyezett lett.
Ugyanezen a napon 3 nagymama Koch Teréz, Walterné Berger
Magdolna és Schuszter István-

„A flóra csodálói”
A Nemzeti Tehetség Program
„A flóra csodálói” című pályázat foglalkozásain vett részt 20
felsős tanuló. A gyerekek különböző foglalkozásokon készültek
a június 5-i kiállítás megnyitójára és a záró rendezvényre.
Május 9-én és 10-én 2 napos tanulmányúton tovább bővítették
ismereteiket a növényekről a
budapesti Füvészkertben, a Gödöllői Királyi Kastély kertjében

és a Pálmaházban. Megtekintették a Vácrátóti Arborétumot
és Katalinpusztán a hangya
Dani tanösvényen túráztak.
A pályázathoz kapcsolódóan
meghirdettük a „Keressük a
falu legszebb kertjét” versenyt.
Felkerestük Angeli Sándor madárbarát kertjét, és Takács Lajos
kertészmérnök előadását hallgatták meg a gyerekek a kertépítés alapjairól.

www.csaszartoltesiek.hu

né hagyományos császártöltési
kalácsot -”krompiárákiáhlé”-t
sütöttek a versenyzőknek. A
délelőtti események színesítéseként barkácsolásra is volt
lehetőség Dóráné Heibl Anikó
vezetésével. A verseny eredményhirdetése után iskolánk
minden tanulója és a versenyző
gyerekek együtt nézhették meg
A Bremer Stadtmusikanten
című színházi előadást a Teleházban. Ezen a napon ünnepelhettük a „Trachttag”-ot is.
Ennek szellemében tanulóink,
iskolánk pedagógusai is népviseletet, vagy annak egy elemét
öltötték magukra.
A negyedik nap is érdekes programokkal kecsegtetett. A 7. osztályos fiúk a kora délelőtti órákban májusfát hoztak az iskola
számára. Minden osztály szalagot kötött a délelőtt folyamán a
lombra, majd a 8. osztályos fiúk
Tibi bácsi segítségével felállították az iskola májusfáját. Az 5.
és 6. osztályosok ”Bandl” tánca
után közös táncházra került sor,
amit Márin Zoltán és felesége
Éva asszony, a császártöltési
tánccsoport tagjai, vezettek.
Elérkezett a projekthét zárónapja. Májusfaállítás címmel

rajzversenyt hirdettünk alsó és
felső tagozaton. Az elkészült
pályázati munkákból egy kis
kiállítás is készült Angeliné
Kismók Melinda és Kiss Gyuláné vezetésével. Eredményeink:
alsós kategóriában különdíjat
kapott Weitz Viktor (1. o.), harmadik helyezést ért el Dobár
Hanna (4. o.), második helyezett Miskolczi Lilla, első helyezést Gatter Gréta ért el. A felső
tagozaton különdíjat kapott
Zsebeházi Hajnalka (8. o.), harmadik helyezett lett Dóra Lili (7.
o.), második helyezést Lukács
Barbara (6. o.) és első helyezést
László Kinga (7. o.) ért el.
Záróprogramként részt vettünk
a falu májusfájának felállításán, ahol a 6. és 5. osztályosok
„Bandl” táncukkal színesítették
a műsort (felkészítőjük: Schuszterné Bárth Éva).
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Császártöltési
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Csengőszó
Alapítványnak valamint mindenkinek, akik munkájukkal
támogatták a program sikerességét.
Schuszterné Bárth Éva
pedagógus

Iskolai hírek
- Iskolánk ismételten részt vehet
az Erzsébet táborban. Július 14
és 19-e között 68 tanuló fog Zánkára utazni.
- A Nemzetiségi Tábor pályázaton elnyert összegből augusztusban 30 tanulónak lesz lehető-

sége egy 5 napos soproni német
táborban részt venni.
- Az általános iskolában a
2018/2019-es tanév évzáró ünnepsége és ballagása 2019. június 15-én szombaton 10 órakor
lesz a Teleház Sportcsarnokában

Óvodai hírek
Nagycsoportos Évzáró és Ballagás 2019. majus 31-én 17.00-kor
lesz a Közösségek Házában.
A kiscsoportban és a középső

csoportban
hagyományosan
Anyák napi ünnepséget tartunk.
Gyermeknap: 2019. május 22.
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Kedves Császártöltési
Polgárok!
Mint ahogy már biztosan értesültek róla, idén április elsejétől
Dr. Domokos Beatrix doktornő
nyugdíjba vonult.
E hónaptól a Men-Sana Éva Fogászati Kft. vette át a fogászati
ellátást, Érsekhalma és Császártöltés községében, melynek ügyvezető igazgatója én,
dr. Halmágyi Szilárd vagyok.
Ha megengedik, egy pár mondatban elmondanám, hogyan
képzeljük a jövőben a fogászati
ellátást községükben. Jómagamat már többen ismernek a Császártöltési lakosság körében.
Februártól egy új doktornővel,
dr. Bencze Abigéllel bővült a
vállalkozásunk, aminek nagyon
örülünk.
Dr. Bencze Abigél ekképpen ír
önmagáról:
Bencze Abigél vagyok, fogorvos. 1992-ben születtem Székelyudvarhelyen, Erdélyben.
Tanulmányomat szülővárosomban végeztem a Bethlen Gábor
Általános Iskola és a Benedek
Elek Líceum tanulójaként. Ezt
követően a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi karán szereztem
meg az orvosi diplomám. Küzdelmes évek voltak, amelyek
folyamatosan fennálltak. Megtanítva a küzdeni akarásra és a
töretlen kitartásra. Az egyetemet követően Magyarországon,
Nemesnádudvaron
kezdtem
el dolgozni, nagyszerű kollegámmal közösen Dr. Halmágyi

Szilárddal. Akinek ezúton is
szeretnék köszönetet mondani a rengeteg segítségért. Ezen
időszak alatt rálátásom nyílt a
fogorvosi szakma számos területére és elsajátítására. Mindezeket igyekszem felhasználni
a császártöltési rendelőben is,
ahol a húsvéti ünnepeket követően kezdtük el a rendelésünket.
Szeretnénk a jövőben teljes fogászati ellátásban részesíteni a
kedves lakosságot.
A császártöltési rendelőben
fogjuk megoldani a fogmegtartó tevékenységeket (tömések,
gyökérkezelések) illetve a fogeltávolításokat,
szájhigiéniai
megoldásokat fogpótlásokat és
a kisebb területek röntgen felvételeit. A nemesnádudvari rendelőben szeretnénk a Röntgen diagnosztikát, teljes panoráma, ha
szükséges CT felvételeket is elvégezni. Ha szájsebészeti megoldásokra, implantátumokra kerül sor azt is a nemesnádudvari
rendelőben fogjuk teljesíteni.
Úgy gondoljuk, hogy e rendelők
felszereltségének kihasználásával teljes körű fogászati ellátásban tudjuk részesíteni a kedves
pácienseinket.
Köszönettel és orvosi alázattal
a Men-Sana Éva Fogászati Kft.
munkatársai, dr. Bencze Abigél
és Ráczné Knapig Rita nevében
is kívánunk mindannyiuknak jó
egészséget!
Dr. Halmágyi Szilárd
fogszakorvos

I. Sváb Sarok Piknik
„Mozdulj velünk!”- ezzel a szlogennel került megrendezésre,
nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal, május elsején, Érsekhalmán az I. Sváb
Sarok Piknik. A négy település
- Császártöltés, Érsekhalma,
Hajós, Nemesnádudvar – összefogásával, kb. 250 résztvevővel,
dacolva a szeszélyes időjárással,
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egy fergeteges napot tölthettünk
együtt az érsekhalmi Tájház
udvarán. A sportosabbak kerékpárral, vagy futva érkeztek.
Kemencében sült kenyér és kolbász, vagy grillezett csirkemell
és saláta várta a vendégeket. A
közös ebéd után játékos feladatokban mérhették össze erejüket
a szomszédos települések lakói.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

HÍRMONDÓ

Pezsgő szakmai élet
a Bánátiban
Izgalmas volt a 2019. év kezdete az általános iskolában, mert
nem csak diákjainkra várt megmérettetés, hanem ”vizsgáztak”
tanár kollégáim is. Igazgatóként fontosnak tartom - bátorítom kollégáimat - hogy a pedagógus- életpályamodellnek
megfelelően minősítő eljárásra
jelentkezzenek. Ennek eredményeként az idei tanévben Pedagógus II. fokozat megszerzését
hárman vállalták, Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítésben egy kolléga vett részt.
Korábbi tanévek során két gyakornok kötelező minősítő vizsgájára került sor. A következő
tanévben ismét négy kolléga
jelezte szándékát magasabb
pedagógus fokozat megszerzésére. A minősítésben való aktív
részvétel annak bizonyítéka,
hogy iskolánk tanárai elkötele-

Császártöltési

zettek szakmai fejlődésük, tudásuk megújítása mellett. Fontos, hogy gyermekeinket kiváló
pedagógusok tanítsák. Mai világunkban az élethosszig tartó
tanulás tanár és diák számára is
elengedhetetlen.
A Császártöltési Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános
Iskola minősült tanárai:
Barabás Józsefné (Ped.-I.)
Kacskáné Rimai Anett (Ped.-I.)
Angeliné Kismók Melinda (Ped.
II.)
Gatterné Haszilló Gyöngyi
(Ped.II.)
Schuszterné Bárth Éva (Ped.II.)
Andocsné Lei Mónika (Mesterpedagógus)
Sebestyénné Márin Anna (Mesterpedagógus)
Andocsné Lei Mónika
intézményvezető

Generációk találkozása

A felújított Sváb Tájház
átadása

Beiskolázás
Országosan 2019. április 1112-én volt az általános iskolák
2019/2020-as tanév első osztályosainak beíratása.
A Császártöltési Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános
Iskolába összesen 16 fő leendő

ók. Minden alkalommal, amikor gyerekzsivajt hallunk az
otthonban, egy kicsit mosolygósabbak leszünk, és élvezzük
a felőlük áradó vidámságot,
és energiát. Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, hogy
minden esetben örömmel mondanak igent, ezekre a felkérésekre. Reméljük ez a jövőben is
így lesz, és a gyerekek is szép
emlékekkel távoznak tőlünk.
Flaisz Emőke
intézményvezető

Szeptembertől szeretettel várjuk Őket!

Anyakönyvi hírek
Április 30-án, a hagyományos
Májusfa állításhoz kapcsolódva került átadásra a gyönyörűen felújított Sváb Tájház.
Koch Gabriella szavalata után,
Wiedner István nyugalmazott
polgármester elmesélte, hogyan jött létre a tájház, majd
Takácsné Stalter Judit polgármester megköszönte munkatársainak segítségét, továbbá

köszönetet mondott Györgye
Attilának és munkatársainak
a szakszerű munkáért, amel�lyel újjávarázsolták a régi épületet. A külső, belső felújítást a
Kubinyi programban elnyert
pályázati összegből tudta az
önkormányzat megvalósítani,
ennek köszönhetően a Sváb
Tájház újra régi pompájában
várja a látogatókat.

A Felvidékről kitelepített
magyarokra emlékeztünk

Újszülöttek:
Hengerics Zselyke
született: 2019. március 8. Baja
anyja szül. neve: Vörös Mónika
Oszoli Hella
született: 2019. március 3. Szeged
anyja szül. neve: Istella Éva
Balla Ninett
született: 2019. március 27. Baja
anyja szül. neve: Mihalecz Ildikó
Hegedűs Alex
született: 2019.április 13. Budapest
anyja szül. neve: Komáromi Katalin
Schveibert Anna
született: 2018. július 14. Budapest
anyja szül. neve: Oláh Netty

Hegedűs Alex

Tavasszal újra pezsgő élet költözött az idősek otthonának
falai közé. Ebben nagy szerepük volt a nagycsoportos óvodásoknak. Ők gondoskodtak
róla, hogy az itt élő és dolgozó
lányok, asszonyok se maradjanak ki a húsvéti locsolkodásból. És ők segédkeztek abban
is, hogy a májusfaállítás, ez a
szép hagyomány, tovább éljen
itt nálunk. Ezeken az eseményeken közelebb kerülhetnek
egymáshoz, a távoli generáci-

új első osztályos tanulót írattak
be szüleik. Ebből 13 gyermek
császártöltési és 3 gyermek keceli lakos.

Császártöltés Község Önkormányzata április 14-én, vasárnap délután a Ligetbe közös
koszorúzásra hívta a település
lakóit a Felvidékről kitelepített
magyarok emléknapja alkalmából. Dobosi Dorina és Ledniczky
Hunor verset szavalt, majd a
Református Gyülekezet kórusa
énekelt. Ezt követően Dobosi
Jenő, nyugdíjas pedagógus személyes élményeiből vett vis�szatekintése következett, amely
sokaknak csalt könnyet a szemébe. A megemlékezés koszorúzással folytatódott. Császár-

töltés Község Önkormányzata
nevében koszorút helyezett el
Takácsné Stalter Judit polgármester és Stadlerné Csányi
Éva képviselő, a Felvidékről
kitelepített magyarok nevében
a Dobosi és a Lei család unokái, valamint Varga István és
Ledniczky János, a Hajósi Felvidéki Kulturális Egyesület képviselői, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviseletében
Schuszter Istvánné és Schuszterné Bárth Éva. A megemlékezés zárásaként fuvolán játszott
Gruber Noémi.

Oszoli Hella

Schveibert Anna
Házasságot kötöttek:

Majoros Anita és Akkir Ayhan
Ádám
házasságkötés időpontja: 2019.
április 15.

Hengerics Zselyke

Balla Ninett

Kocsis Hajnalka és Csík Imre
házasságkötés időpontja: 2019.
május 4.
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Császártöltési

U14 csapat. Gratulálunk az eredményekhez!

Májusfa állítás a faluban és az iskolában

SPORT

V. Négy Láb Kesely
Lovasakadémia Kupa

Kezdő ügyességi szám Lakner Stella I.hely

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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Sportpark avató

Május 3-án délelőtt a Ligetben került sor a Sportpark
átadására. Rígler Dorka vezetésével 30 perces átmozgató
edzésen vehettek részt az érdeklődők. Kicsik és nagyok
önfeledten tornáztak együtt
a ritmikus zenére. Az edzést

követően mindenki kipróbálhatta a sporteszközöket.
A sportlétesítménnyel tovább
gazdagodott a település központjában található Liget,
amely remek kikapcsolódást
nyújt az itt élőknek és a hozzánk látogatóknak egyaránt.

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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2014-2019
Összegzünk. Mit végeztünk a ránk bízott évek alatt.

Harang az Új temetőben

Ravatalozó belső felújítása

Parkoló felújítás az Öreg temetőben
Urnafal az Öreg temetőben
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Hűtőkamra

Önkormányzati kertészet, szabadföldi és
fóliás termesztés kialakítása

Géppark bővítés

Önkormányzati kertészet létrehozása

