
H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

H Í R M O N D Ó X V I I .   é v f o l y a m   4 .   s z á m   ·   2 0 1 5 .   j ú l i u s

CsászártöltésiCsászártöltési

Császártöltés község közéleti lapja

Ballagás 2015

Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja 
Császártöltés lakosságát, a Császártöltésről elszármazottakat a

FALUALAPÍTÓK ÜNNEPE
2015. augusztus 7-8-9-én megrendezésre kerülő programjaira.

Részletes program az újságban található.
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Önkormányzati kertészet
2015. március elején 12 fővel 
megkezdte munkáját az Ön-
kormányzati kertészet. Ötezer 
négyzetméter kertet művelnek 
elkötelezetten a kertészet dol-
gozói, olyan területeket, me-
lyek évek óta gazban álltak.  
A gondos munka eredménye 
az is, hogy a falu képe a meg-
művelt területekkel is rende-
zettebb képet mutat. A kerté-

szeti dolgozók munkáját dicséri  
a szépen művelt kertek látvá-
nya és a szebbnél szebb termé-
nyek betakarítása.

Vikkerné Horváth Zsuzsanna köszöntése
nyugdíjba vonulása alkalmából

Takácsné Stalter Judit polgármester találkozott a Kissori pincesor
tulajdonosaival 2015. június 15-én. A polgármester 2015. július 13-án 

az Arany János és Keceli utca lakóival találkozott.

Bakné Márin Erzsébet köszöntése
nyugdíjba vonulása alkalmából.

Házi segítségnyújtás

Munkaidő csökkentés

Múzeumok éjszakája

A házi segítségnyújtás, mint 
szociális alapszolgáltatás az 
önkormányzatok kötelezően 
ellátandó feladata, mely első-
sorban az önmaguk ellátására 
saját erőből teljesen már nem 
képes személyek otthonukban 
történő gondozását jelenti. Az 
önkormányzat házi gondozó 
foglalkoztatásával a lakásu-
kon, lakókörnyezetükben nyújt 
szükség szerinti segítséget a 
rászorulóknak elősegítve önálló 
életvitelük minél hosszabb ideig 
tartó fenntartását. 

A házi segítségnyújtás térítés-
köteles szolgáltatás. A nyújtott 
szolgáltatásokról, azok gyako-
riságáról, az érte fizetendő sze-
mélyi térítési díjról, az ellátás 
megkezdésének időpontjáról, 
az ellátást kérő és az ellátást 
nyújtó megállapodást köt. 
A házi segítségnyújtásra vo-
natkozó kérelmet a külön jog-
szabályban meghatározott for-
manyomtatványon, az igénylő 
jövedelmének igazolása mellett 
kell a Polgármesteri Hivatalhoz 
eljuttatni.

A Képviselő testület 2015. júni-
us 24-én megtartott ülésén hatá-
rozott összesen 4 óra munkaidő 
csökkentésről, amely a karban-
tartókat érinti. A két karbantar-

tó, akinek csökkent 2-2 órával 
a munkaideje, nem fogadta el  
a változást és beadta a felmon-
dását. A polgármester tudomá-
sul vette döntésüket.

Az idén első alkalommal csat-
lakozott a Sváb Tájház az or-
szágos Múzeumok éjszakája 
programsorozathoz. A nyári 
napforduló éjszakán több száz 
múzeum ingyenesen láto-
gatható szerte az országban. 
Tájházunkban egy időszakos 
kiállítást rendeztünk „Régi ko-
rok vasalói-, avagy házimun-
ka a századfordulón” címmel.  
A megnyitó után a Tájház udva-
rán közös lángos- és fánksütés 

volt a program. A finomságok 
elkészítésében a Töltési Tűfor-
gatók segédkeztek. A vacsora 
után nyitott a Kertmozink, ahol 
„Az egy bolond százat csinál” 
című filmet nézhették meg ven-
dégeink, Latabár Kálmán fő-
szereplésével. Nagy örömmel 
tölt el bennünket, hogy sokan 
eljöttek, és bátran kijelenthet-
jük, hogy mindannyian egy jó 
hangulatú estével lettünk gaz-
dagabbak.

Elkészült a hangulatos kis tér a 
Tűzoltó szertár előtti részen.
Rajztanár:
Raffainé Lipka Mariann.
Az alkotók:
Miks Dorka, Juhász Valentina, 
Dóra Lili, Molnár Fruzsina, 
Zsebeházi Hajnalka Koch Gab-
riella, Jankovich Anett, Szuhai 

Brigitta, Minda Szintia, Hársch 
Valentina, Vadas Gitta, Lova-
si Lilla, Lei Eszter, Prohászka 
Bence, Jankovich Dávid, Pro-
hászka Hanna, Szuhai Nikolett.
Köszönet a közreműködő di-
ákoknak és pedagógusuknak  
a terv szép megvalósításáért! 

Takácsné Stalter Judit

Szépülő helyek

NyERTES PáLyáZAT
A Darányi Ignác Terv keretében az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból , a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére új gépkocsi beszerzési 
pályázatán Császártöltés Község Önkormányzata 7.542.785 Ft 
összeget nyert, melyből egy Fiat Ducato megvásárlására nyílik 
lehetőség.
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egyHázi Hírek

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése Bibliatábor „Aki szeret engem, 
megtartja tanításomat.”

Tűzgyújtási tilalom Parlagfű elleni 
védekezés

Tájékoztatjuk a település lakos-
ságát, hogy Császártöltés Község 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 11/2015. (VI.28.) önkor-
mányzati rendelete 2015. július 1. 
napjától lehetővé teszi a település 
belterületein – a természetvédel-
mi és a helyi jelentőségű védett 
természeti terület kivételével - az 
avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetését a hivatkozott önkor-
mányzati rendeletben meghatá-
rozott feltételek betartása mellett.
Az önkormányzati rendelet értel-
mében avar és kerti hulladéknak 
minősül az ingatlanokon azok 
tisztántartása, ápolása, gondozá-
sa vagy egyéb kertészeti munká-
latok elvégzése során keletkezett 
fű, falomb, kaszálék, nyesedék, 
gyökérmaradvány, szár, levél, 
és egyéb növényi maradvány (a 
továbbiakban együtt: kerti hulla-
dék).
A kerti hulladék szabályos keze-
lése az ingatlan tulajdonosának 
(az ingatlan, ingatlanrész tulaj-
donosa, haszonbérlője, haszná-

lója, haszonélvezője) a feladata. 
Az ingatlanon keletkező kerti 
hulladékokat településünkön el-
sősorban komposztálással kell 
hasznosítani.
A kerti hulladék égetésének sza-
bályai településünkön:
• A keletkezett kerti hulladékot a 
tűzvédelmi előírások megtartása 
mellett szabad égetni. Az égetést 
végző az égetés során köteles 
gondoskodni a szükséges tűzol-
tási eszközökről, feltételekről.
• A kerti hulladék nyílttéri ége-
tése - munkaszüneti és ünnep-
napok kivételével – 8.00 és 19.00 
óra között engedélyezett abban 
az esetben, ha komposztálás nem 
jelent megfelelő megoldást.
• Az égetést szélcsendes időben, 
kellően száraz kerti hulladék 
esetén szabad végezni. Az ége-
tés folyamatának gyorsítása ér-
dekében éghető folyadék, vagy 
légszennyező segédanyag nem 
alkalmazható.
• Amennyiben az égetés közben 
az időjárás úgy változik meg, 

hogy az a biztonságos égetést ve-
szélyezteti, az égetést azonnal be 
kell fejezni.
• A kerti hulladékkal együtt 
kommunális, ipari eredetű, vagy 
veszélyes hulladék nem 
égethető.
• Az égetést a telken belül kell 
végezni. Az égetés során csak  
a helyben (telken belül), valamint 
a közterületek, vízelvezető árkok 
gondozása során keletkezett nö-
vényi hulladék semmisíthető 
meg.
• Égetni csak a vagyoni és sze-
mélyi biztonságot nem veszé-
lyeztető módon, nagykorú cse-
lekvőképes személy folyamatos 
felügyelete és a lakókörnyezet 
lehető legkisebb zavarása mellett 
szabad.
• A füstképződés csökkentése ér-
dekében a száraz kerti hulladék 
égetése folyamatosan, kis ada-
gokban történhet.
• A szabadban a tüzet őrizetlenül 
hagyni nem szabad, veszély ese-
tén a tüzet azonnal el kell oltani.

• Az égetés végén meg kell győ-
ződni arról, hogy a tűz elham-
vadt és gondoskodni kell annak 
a visszamaradó parázs, vagy 
hamu belocsolásáról, vagy föld-
réteggel történő takarásáról.
• A nyílttéri égetés során  
a szabálytalanságokból, illetve  
az égetésből eredő károkért az 
égetést végző teljes körű felelős-
séggel tartozik.
• Közterületen kerti hulladékot 
égetni tilos.
• Nem végezhető égetés abban az 
esetben, ha a település területére 
is érvényes, központilag elren-
delt tűzgyújtási tilalom van ér-
vényben.
Kérjük a lakosságot a kerti hulla-
dék égetésére vonatkozó szabá-
lyok maradéktalan betartására. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki 
az avar és kerti hulladék ége-
tésére vonatkozó előírásokat 
megszegi, környezetvédelmi bír-
sággal, levegőtisztaság-védelmi 
bírsággal továbbá tűzvédelmi 
bírsággal sújtható.

Tájékoztatjuk a község lakos-
ságát, hogy tűzgyújtási tilalom 
elrendelésére került sor Bács-
Kiskun megye területén. Tilos 
tüzet gyújtani 2015. július 4-től 
a Bács-Kiskun megye területén 
fekvő erdőkben és fásításokon, 
valamint az erdőterületek illetve 
fásítások határától számított két-
száz méteren belüli területeken 
kijelölt tűzrakó helyeken is, vala-
mint a közút- és vasút menti fá-
sításokban, beleértve a parlag és 
gazégetést is!
A hirtelen nappali felmelege-
dés és a csapadékmentes, száraz 
időjárás miatt a megye erdőte-
rületein és annak környezetében 
– különösen a parlag- és legelő 
területekkel határos erdőkben, 
valamint a fenyvesekben - foko-
zott tűzveszély alakult ki, ezért 
a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal átmeneti időre általános 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el. 

Az erdőben kirándulók, a mező-
gazdasági területeken dolgozók, 
a közúton és vasúton utazók ál-
tal eldobott égő cigarettacsikk 
és dohánynemű fokozott tűz-
veszéllyel jár, mivel a kiszáradt 
lágyszárú növényzet és erdei avar 
a jelenlegi időjárási körülmények 
között rendkívül gyúlékony és 
erdei vagy mezőgazdasági terü-
leteken közvet  len tűzeset forrása 
lehet. Felhívjuk a közúton utazó-
kat, az erdőben kirándulókat, a 
mezőgazdasági területeken dol-
gozókat, hogy égő cigaretta csik-
ket és dohányneműt ne dobjanak 
el, azt minden esetben oltsák el. 
A tűzgyújtási tilalom elrendelése 
súlyos kárral fenyegető helyzetet, 
illetve a tűz káros következmé-
nyeinek megelőzését szolgálja. 
Aki a tűzgyújtási tilalomra vonat-
kozó rendelkezéseket megszegi, 
százezer forintig terjedő erdővé-
delmi bírsággal sújtható.

A parlagfű Magyarországon  
a legnagyobb területen előfor-
duló és legelterjedtebb gyomnö-
vény, melynek egészségügyi és 
gazdasági károsító hatása rend-
kívül jelentős. 
A 2008. évi XLVI. törvény 17. 
§ (4) bekezdése értelmében:  
„A földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.”
A hatályos jogszabályok szerint 
belterületen a jegyző, a telepü-
lés külterületén a Kormányhi-
vatal 2015. június 30. napját kö-
vetően köteles hatósági eljárást 
indítani azon földhasználókkal 

szemben, akik elmulasztották 
a védekezési kötelezettségüket 
teljesíteni. 
A védekezési kötelezettség el-
mulasztása esetén ún. „közérde-
kű védekezést” kell elrendelni. 
A mentesítés, valamint az eljárás 
egyes költségei az ingatlan hasz-
nálóját terhelik.
A védekezési kötelezettség elmu-
lasztása esetén növényvédelmi 
bírságot kell kiszabni a fertőzött 
terület nagysága, fertőzöttségé-
nek mértéke figyelembevételé-
vel, melynek összege 15 ezer fo-
rinttól 5 millió forintig terjedhet. 
Kérjük az ingatlantulajdono-
sokat, illetve földhasználókat, 
hogy különösen nagy figyelmet 
fordítsanak a parlagfű-mentesí-
tésre vonatkozó kötelezettségük 
teljesítésére.

A Hajós-Császártöltési Refor-
mátus Egyházközség Papp 
Szabolcs Zsolt vezetésével idén 
harmadik alkalommal szer-

vezte meg Bibliatáborát június  
29 - július 3-a között.
A tábornak, mint minden évben 
a Lakner Borászat adott otthont.

Abban az időben Jézus ezt 
mondta tanítványainak: „Aki 
szeret engem, megtartja ta-
nításomat.” Mit jelent Jézust 
szeretni? Első válaszként az 
imádság jut eszünkbe. És va-
lóban, aki időt szán az imára,  
az a Jézus iránti szeretetéről 
tanúskodik. Rendszeresen 
végzett imájából növekszik 
a hite, mélyül a szeretete.  
Az ima elmélyíti az Istennel 
való közösségünket, és képes-
sé tesz az Isten kedvében járó 
életre.
A mai evangéliumban azon-
ban a hangsúly ezen van: Aki 
szeret engem, megtartja pa-
rancsaimat. Ezt jól kiegészíti 
a másik Jézusi mondat: „Aki 
hallgatja és megtartja Isten 
igéjét, az nekem testvérem és 
anyám. Vagyis, aki megtartja 
Isten igéjét, az a legbensőbb 
szeretetkapcsolatba kerül Jé-
zussal. Szeretetünk abban 
nyilvánul meg, hogy kísértés-
ben ellene mondunk a bűnnek, 
és ezzel betartjuk az Úr paran-
csát. Már apró kis ügyekben is 
örömmel és tudatosan válasz-
szuk Jézust. Például: sehogy 
sincs kedvem már a tanulás-
hoz, de a „Jézusért” gondo-
lattal megteszem. Különösen 
súlyos bűn témában legyünk 
határozottak a Jézus melletti 
döntésben. – Az Úr iránti sze-
retetünket a hitünkre épülő 
tevékeny életmóddal is kell 
gyakorolnunk. 
Idézek tovább a mai evangéli-
umból: „Atyám is szeretni fogja 
őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet 
veszünk nála.” Hol lakik az Is-
ten? Első válaszként a menny-
ország jut eszünkbe. Valóban, 
Isten a szentek és angyalok 
örökös dicsőségében is létezik. 
Sőt mi is kaptunk a mennyor-
szágba meghívást mindnyá-
jan. Egy nagyobb családi ösz-
szejövetelen arról beszélgettek 
a felnőttek: Hol lakik az Isten? 

Az egyik fiatalember moso-
lyogva válaszolt. Miért tana-
kodtok erről? Hiszen az egész 
teremtett világ az Isten műve. 
Inkább azt kérdezem, hogy be 
van-e vezetve a villany ebbe 
a házba? Hát persze, hogy be 
van. – Nem látom, nem égnek 
a lámpák. – De a lámpák azért 
vannak itt, mert be lehet őket 
kapcsolni. És itt látod a tv-t, 
a háztartási gépeket. Ha nem 
is működnek, akkor is nyil-
vánvaló dolog, hogy ebben  
a házban bevezették az ára-
mot. Csak be kell kapcsolni,  
és már meg is győződhetsz 
róla. A teremtett világból úgy 
lehet következtetni Isten je-
lenlétére, mint én a háztartási 
gépek látásából a bevezetett 
villanyáramra. Csak be kell 
kapcsolni a gondolkodó embe-
ri értelmet, és máris meggyő-
ződhetünk Isten jelenlétéről. 
Mert az Ő jelenlétét ott tapasz-
talják meg, ahol befogadják. 
Isten bennünk él.

Idézek a mai evangéliumból: 
„Békességet hagyok rátok, az én 
békémet adom nektek. Nem úgy 
adom, ahogy a világ adja nektek.” 
Mit jelent a Jézustól kapott 
békesség? Jézus gyakran ezt 
mondta a betegeknek: Menj 
békével! És közben visszaadta 
egészségüket. A bűnösöknek 
is mondta: Menj békében! Je-
lezve ezzel, hogy megszaba-
dultak a bűneiktől. A tanít-
ványok is a békeköszöntéssel 
kínálták fel a városoknak  
az üdvösséget. A mai tanítvá-
nyok szétsugározzák a föld 
szélső határáig az evangéliumi 
békét, amely az egyes embe-
reknek gyógyulást és bocsána-
tot ad. 

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

Úrnapi körmenet 2015.

Császártöltési zarándokok Bács templomában 2015. június 27.
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A Császártöltési Idősek Ottho-
nának lakóival a soltvadkerti 
Szent Korona cukrászdában jár-
tunk. Bár a választék hatalmas, 
sorakoznak a szebbnél szebb 
fagylaltkülönlegességek, a la-
kók többsége mégis a hagyomá-
nyos citrom, csokoládé, vanília 
fagylaltokat kóstolta meg. Volt, 

aki a süteményekből válogatott, 
és hatalmas szeletet kapott gyö-
nyörűen kidíszítve. Mindenki 
nagyon jól szórakozott, ezért 
a nyár folyamán újra ellátoga-
tunk erre a számunkra különle-
ges helyre. 

Flaisz Emőke
Intézményvezető

A TÁMOP-3.1.4. B-13/1-2013-
0001 Köznevelés az iskolában 
pályázat keretében a mi intéz-
ményünk a családi életre nevelés 
témakörében vállalta rendezvé-
nyek megtartását. A Húsvétváró 
program után, flashmob szerve-
zése volt a feladat. Az 5. és 7. osz-
tály tanulói és Schuszterné Bárth 
Éva, Barabásné Baranyai Hajnal-
ka osztályfőnökök vettek részt a 
villámcsődület előkészítésében és 
lebonyolításában.
Május 1-jén a Német Kisebbségi 

Önkormányzat által szervezett 
májusfa állítási rendezvényen he-
tedikes lányok (Benedek Viktó-
ria, Herb Nikolett és Fejes Fanni) 
népdalt kezdtek énekelni.
Ez alatt a többi tanuló és néhány 
anyuka egy-egy orgona ággal  
a kezében az éneklők mögé áll-
va bekapcsolódtak az éneklésbe.  
A tavaszi szél vizet áraszt kezde-
tű dal háromszori eléneklése után 
a hétvégi Anyák napja tiszteletére 
Az orgona ága című dal csendült 
fel.          Sebestyénné Márin Anna

A hetedikesek számára kiírt  
Határtalanul! program ke-
retében „Történelmi baran-
golások Felvidéken” című 
pályázatunkkal 493.500 Ft-
ot nyertünk. Hívtunk a ki-
rándulásra 6. és 8. osztályos 
tanulókat is, így összesen 

36  diákkal utaztunk el júni-
us 4-6. között Szlovákiába. 
A három nap eseményeiről 
projektnap keretében él-
ménybeszámolót tartottak  
a hetedikesek.

Barabásné
Baranyai Hajnalka

Az iskolánk tanulói szeretik  
a Madarak és Fák Napját több 
okból is: nincs aznap tanítás, 
érezhető közelsége kerül a Va-
káció és ráadásul érdekes prog-
ramokban vehetnek részt.
Az idei évben is a nyolcadikos 
diákok és osztályfőnökük szer-
vezte meg az akadályállomások 
feladatait.
Az osztályok az „akadályok” 
teljesítése után érkezetek meg  
a parkerdőbe. A 7. osztály a 
tűzoltóautó szirénázására ösz-
szegyűlteknek villámcsődületet 
szervezett a „Köznevelés az is-

kolában” pályázat keretében. A 
lepényevés, a zsákban ugrálás és  
a kötélhúzás után került sor  
az eredmények kihirdetésé-
re, az ajándékok átadására és  
az osztályonkénti közös ebédre.
Mivel az időjárás is kedvező 
volt, minden résztvevő az idén 
is remekül érezhette magát má-
jus 29-én, a rendezvényen.
A gyerekek, szülők és a peda-
gógusok nevében szeretnék 
köszönetet mondani az erdé-
szetnek a szépen gondozott 
Parkerdőért.

Sebestyénné Márin Anna

Villámcsődület május 1-jén

Madarak és Fák Napja Óvodai záróünnepség

Kirándulás a Felvidéken

óVOdai és iskOlai Hírek
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közösségi élet

A Császártöltési Német Nemze-
tiségi Önkormányzat szervezé-
sében 2015. május 30-án májusfa
táncra került sor. Külön öröm 
volt számunkra, hogy ezen  
a rendezvényen vendégeink 
voltak a Németországból hoz-
zánk érkezett Angeli családok. 
A májusfára elhelyezett boros-
üveg tartalmával, hagyomá-
nyoknak megfelelően Polgár-

mester asszonyunk, a német és  
a magyar Angeli csoport veze-
tői, illetve a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke koccin-
tottak.
Ezt követően felléptek a hajó-
si, a császártöltési tánccsoport 
tagjai, és a hajósi idősek kórusa.  
A Teleház előtt közös vacsorára, 
táncra került sor, melyhez a ze-
nét a Fuchs zenekar szolgáltatta.

A XV. Csala Napokat rendez-
ték 2015. június 19-21 között 
Kiscsalán. Az egyre több ér-
deklődőt vonzó rendezvényt 
Dr. Márin Istvánné szervezte. 
A színes programok között fu-
tóverseny, gyalogtúra, közös fő-

zés szerepelt. Felléptek a keceli 
Kéknefelejcs Népdalkör tagjai, 
a császártöltési Német Nemze-
tiségi Tánccsoport tagjai, a ke-
celi Bogárzó Citerazenekar. A jó 
hangulatú rendezvényt utcabál 
zárta.

A májusfa kitáncolása

Csala Napok

Citrom, csoki,
vanília…

HáZASSáGKÖTÉS:
- Vavrek Anita és Mák Attila bu-
dapesti lakosok – 2015.05.30.
- Schindler Ingrid és Gróf András 
pécsi lakosok – 2015.06.06.

PIRTóN KÖTÖTT
HáZASSáGoT:
Czár Ditta és Hopka István – 
2015.06.20.

ÚJSZüLÖTTEK:
Becska Hanna Boglárka
– 2015. február. 8. Kalocsa
anyja neve: Sárdi Hajnalka
apja neve: Becska Zoltán
Hajós, Fácános. utca 98.
Sereg Patrik – 2015. május 8. Baja
anyja neve: Boromisza Judit
apja neve: Sereg Antal
Császártöltés, Bajcsy Zs. utca 25.

2015. június 07-én tartottuk 
óvodánk nevelési évet lezáró 
ünnepségét, ami egyben min-
den csoportban az Anyák-napi 
ünnepség is. A nagycsoporto-
soknak különlegesen fontos 
forduló ez a nap. Azzal, hogy 
elballagtak az óvodából, lezárul 
életük talán leggondtalanabb 
időszaka, de izgatottan várják, 
hogy  iskolások lehessenek.  Mi 
óvó nénik azt kívánjuk, hogy 
sikeresen vegyék a tanulással 
járó feladatokat, szeressenek 
tanulni!
A nevelési évet záró munka-
társi értekezleten köszöntöttük 
Zsuzsa óvó nénit abból az alka-
lomból, hogy ez az utolsó ilyen 

ünnep, amin részt vesz, hiszen 
2015. december 31-től nyugdí-
jas éveit tölti.
A középső csoportban hat olyan 
kisgyermeknek volt Vikkerné 
az óvónője, akiknek már  
az anyukája vagy az apukája is 
az ő csoportjába járt. Az ő cso-
portképük valóban egyedülálló 
és különleges.
Reméljük, hogy nyugdíjas éve-
it még sok éven keresztül, jó 
egészségben élvezheti. Öröm-
mel várjuk vissza óvodai ren-
dezvényeinkre vendégként, de 
akár aktív, segítőként is!

Bergmann Jánosné
óvodavezető

Kézműves foglalkozás 
a Teleházban

Június 24-től kezdődően min-
den héten, szerdán ingyenes 
kézműves foglalkozásra várjuk 
az ügyeskedni vágyó kicsiket 
és nagyokat, korhatár nélkül. 
Programjainkat úgy állítjuk ösz-
sze, hogy mindenki megtalálja 
az őt érdeklő témát. Az eddigi 
foglalkozásokon megismer-
kedtünk a dekupázs technika 

alapjaival, a papírszövéssel 
és levendulás illat párnákat 
is készítettünk már. A követ-
kező alkalommal kipróbáljuk  
a gyöngyfűzést. A nyár továb-
bi részében papírhajtogatást és 
a quilling technika alapjainak 
elsajátítását tervezzük. Minden 
érdeklődött szeretettel várunk!

A TELEHáZ dolgozói
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Császártöltés Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja 
Császártöltés lakosságát, rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, valamint

a Császártöltésről elszármazottakat, a 

FALUALAPÍTÓK ÜNNEPE 
programjaira

2015. augusztus 7-8-9.
 2015. augusztus 7. péntek

14.00 óra 
Falualapítók ünnepe megnyitása
Köszöntő: Takácsné Stalter Judit 

polgármester
Martinek Erzsébet és  

Dr. Rendek Magdolna kiállítása
Megnyitja Nagyidai Zsolt plébános

A kiskőrösi Baptista Énekkar  
műsora

Helyszín: Teleház

15.00 óra
Az Ősi Ösvény megnyitása  

és bejárása
A túrát vezeti: Agócs Péter

Indulás: a Malom előtt

19.00 óra
áprily Géza jódlis műsora

Kolbász sütés –  
Német nemzetiségi Önkormányzat

Borkóstoló Szemerey Pince
Zene: Fuchs zenekar

Helyszín: Teleház belső udvara

2015. augusztus 8. szombat

9.00 óra
Kézműves foglalkozás gyermekeknek 

Helyszín: Fazekas műhely – Közösségek 
Háza

9.00-18.00 óra között
Fanyűvő Játékpark gyermekeknek

Helyszín: az iskola udvara
Étkezési lehetőség: Császártöltés 

Fejlődéséért Közalapítvány sátránál, akik 
marhapörkölttel várják mindazokat, akik 
nem szeretnének főzni. Kérjük, igényüket 

jelezzék a Polgármesteri Hivatal 2-es 
szobájában valamint a 78/443-320 vagy 
30/5255152 telefonszámon legkésőbb 

augusztus 5-ig

13.00 óra 
Paraszt olimpia 

Várjuk a baráti társaságokat, családokat 
a versenyre! Nevezni a Hivatal 2. sz. 
szobájában lehet vagy a 78/443-320 

telefonon
Helyszín: régi Piactér

15.00 óra
Főzőverseny kezdete

Várjuk a baráti társaságokat, családokat a 
főzésre! Nevezni a Hivatal 2. sz. szobájában 

lehet vagy a 78/443-320 telefonon
A főzőhelyeket biztosítjuk! 

Helyszín: Teleház hátsó udvara

16.00 óra
 A felújított Községi Könyvtár átadása

Átadja: Ramháb Mária a Megyei Könyvtár 
igazgatója és Takácsné Stalter Judit 

polgármester
A Császártöltési Néptánccsoport műsora

17.00 óra
A Képes Ház átadása

Átadja: Takácsné Stalter Judit polgármester
Helyszín: Kossuth L. u. 2.

19.00 óra
 A főzőverseny eredményhirdetése

Vacsora
Azoknak, akik nem vettek részt a 

főzőversenyen, de szeretnének vacsorázni,  
étkezési lehetőség a Császártöltés 

Fejlődéséért Közalapítvány sátránál, ahol 
marhapörköltet kínálnak. Kérjük, igényüket 

jelezzék a Polgármesteri Hivatal 2-es 
szobájában valamint a 78/443-320 vagy 

30/5255152 telefonszámon
A nap folyamán és este csak helyben főzött/

sütött és vásárolt ételek fogyaszthatók. 
Díjtalan asztalfoglalás 

a Hivatal 2. sz. szobájában.
Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét,  

hogy a programokon úgy is  
részt lehet venni, hogy  

nem veszi  igénybe az étkezési 
lehetőségeket.

20.00 óra 
Csengeri Attila műsora

Helyszín: Nagyszínpad a Teleház előtt

21.00 óra Utcabál 
Közreműködik a paksi Főnix Boys zenekar

Helyszín: a Teleház előtti tér

2015. augusztus 9. vasárnap

7.00 óra 
Zenés ébresztő

Közreműködik a Császártöltési 
Fúvószenekar

Útvonal: Bajai u.- Bajcsy Zs. u. - Gőzmalom u. 
- Kossuth u. - Halasi hegy-Petőfi u. - Sport tér 
- Rózsa u. - Keceli u. - Deggenhausertal köz

7.00-12.00 óra
 Kirakodóvásár a régi Piactéren

9.00 óra 
Német nyelvű mise

Celebrálja: Nagyidai Zsolt plébános
Helyszín: Katolikus templom

10.00 óra 
A Deggenhausertal köz átadása

Helyszín: Tűzoltószertár

16.00 óra
 „Legyen a vendégünk!”

Vendégvárás egy óriás süteménnyel, melyet 
falunk lányai, asszonyai sütöttek

Helyszín: Kissori pincesor
Közreműködik a Fuchs zenekar

Minden érdeklődőt sok 
szeretettel várunk!

Császártöltés Község Önkormányzata



2015. július

11

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

2015. július képes HírekspOrtélet

Májusfa kitáncolás 2015.

10

V. Bognár Imre Asztalitenisz Verseny Kiskunmajsa 
Lei Balázs: 2006-2007. fiúk lll. hely

Császártöltés Öregfiúk - Soltvadkert 
I. helyezés Császártöltés

V. Bognár Imre Asztalitenisz Verseny Kiskunmajsa 
Lei Eszter: 2002-2003. lányok lll. hely

Segítsük a császártöltési focicsapatot!
Tisztelt Császártöltésiek!

Kérjük anyagi támogatásukkal segítsék a nemrégiben újjáalakult 
császártöltésiekből álló Császártöltési Futballcsapatot!

Támogatását az Egységes Falusi Sportkört OTP-nél vezetett
számlájára fizethetik: 11732095-20502494-00000000 számú számlára.

Minden támogatás erősíti a csapat jövőjét!
Nagyon köszönjük a segítséget!

Kell egy csapat!
Közgyűlést tartott 2015. június 
29-én az Egységes Falusi Sport-
kör, ahol többek között új veze-
tőséget választottak a tagok:
Elnök: Stadler Ferenc
Elnökhelyettes: Berger Gábor
Tagok: Varga Kálmán, Barabás 
Róbert, Szeitz István
Császártöltés Község Önkor-

mányzata lehetőségeihez mér-
ten mindenben segíteni fogja 
a futballcsapatot, hogy akadá-
lyok nélkül részt tudjon venni  
a bajnoki mérkőzéseken.
 A csapatba császártöltési, fut-
ballozni szerető fiatalokat vá-
runk!
Edző: Éles Béla

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

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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Nyugdíjas és aktív pedagógusok, óvónők, dadusok köszöntése

A Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat aktív
és nyugdíjas dolgozóinak köszöntése

Köszönjük a Hajósi Énekkarnak és Néptáncegyüttesnek
a közreműködést rendezvényeinken

Fang József köszöntése 90. születésnapja alkalmából

Komáromi Mátyásné és Lei Istvánné köszöntése
90. születésnapja alkalmából

Glocker Jánosné köszöntése 
90. születésnapja alkalmából


