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Szeretettel meghívjuk Császártöltés lakóit 2019. február 2-re a falu közös 
disznóvágására 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 +36-78/443-320 telefonon lehet. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2019. február 10-én 14.00 órára a Ligetbe  
a Sváb Kitelepítési emlékmű koszorúzására, majd azt követően a Könyvtárba 

a Császártöltés 4. „Képeskönyv” könyvbemutatójára.
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Császártöltés Község Önkor-
mányzata nevében tisztelettel 
köszöntöm Önöket az új év al-
kalmából. Ez az év sok tekin-
tetben mozgalmas lesz, de ami 
meghatározza, hogy idén ünne-
peljük Császártöltés alapításá-
nak 275. évfordulóját.
Elődeink az elmúlt 275 év 
alatt olyan települést építettek, 
amire mindannyian büszkék 
lehetünk. Ezt kell továbbvin-
nünk, hogy valamikor utódaink 
ugyanezt mondhassák ránk, a 
mi munkánkra.
Polgármesterként arra törek-
szem, hogy a császártöltésiek jól 
érezzék magukat a falunkban 
és ugyanakkor az ideérkezőket 
is nyitott ajtók fogadják, pozi-
tív élményekkel távozzanak. 
Ez nemcsak a természeti adott-
ságoknak, a szép környezetnek 
és a programoknak köszönhető, 
hanem az itt élő emberek ven-
dégszeretetének is.
Fontosnak tartom, hogy bemu-
tassuk hogyan éltek elődeink, 
akár a régi képek által, akár a 
hagyományok ápolásával. Ter-
mészetesnek tartom, hogy is-
merjük Császártöltés múltjának 
hiteles történetét. Szerencsére 
kiváló történészeink vannak, 
akik tovább tudják vinni Báná-
ti Miklós eszmeiségét. Örülök, 
hogy mindezeknek kezdemé-
nyezője és részese lehetek. 
Azonban nem csak a múlt emlé-
kei és a hagyományápolás fon-
tos. Munkánkban meghatározó 
a falu fejlesztése, szépítése. En-
nek jegyében az elmúlt évben 
több felújításra is sor került. A 
Közösségek Házán a tető és 
nyílászárók felújítása, ugyan-
itt a terasz új burkolatot kapott 
és klimatizált lett az épület. A 
Tájház külső belső festése, má-
zolása is megtörtént, az Idősek 
Otthona festésének második 
szakasza is elkészült, átadtuk a 
sváb kitelepítési emlékművet, a 

Házaspárok útját, bővítettük az 
urnafalat és kiemelkedő projekt 
volt az orvosi rendelő felújítá-
sa. Büszkék lehetünk a szépen 
felújított, modern orvosi rende-
lőnkre.
A most kezdődő év szintén 
egy új lehetőség a falu számá-
ra. Végre elkezdődnek azok a 
kivitelezések, melyeknek elő-
készítésén évek óta dolgozunk: 
a kerékpárút megépítése, az 
uszoda és az emeletes ház fel-
újítása.  Nagy öröm számomra, 
hogy 2019-benmegépíthetjük a 
falu fedett piacterét. 
Az elmúlt négy év bebizonyí-
totta, hogy az emberek összefo-
gásával szinte elérhetetlen célok 
is valóra válnak. Ebben nagy 
szerepe van a közösségeknek, a 
civil szervezeteknek, a vállalko-
zóknak, a császártöltésieknek. 
Császártöltésen nagyon sok jó 
szándékú ember él, aki képes és 
hajlandó önzetlen és áldozatos 
munkával a közösségért, a falu-
ért dolgozni.  Ez nagy erőt ad a 
munkánkban.
Császártöltés Község Önkor-
mányzata nevében azt kívá-
nom, hogy az előttünk álló új év 
mindenkinek jót hozzon.  Kívá-
nok mindannyiuknak Istentől 
áldott békés új esztendőt!

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Advent idején Takácsné Stalter Judit polgármester
167 nyolcvanév feletti lakosnak adta át az Önkormányzat

karácsonyi ajándékát

Vörösváczki Istvánné köszöntése 90. születésnapja alkalmából

Epres István, az iskola egykori igazgatójának és építtetőjének 
emlékére emléktábla elhelyezésére került sor decemberben

Tisztelt Császártöltésiek!

www.csaszartoltes.hu
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Helyi adók A zöldhulladék
gyűjtés rendje

Engedély nélkül létesített 
kutak legalizálása

Talajterhelési díj

Tolongás

EGYHÁZI HÍREK

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2019. évre vonatkozóan 
helyi adónemek esetében adó-
mérték emelésre nem került sor. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a 2019. első félévére esedé-
kes magánszemélyek kommu-
nális adója, gépjárműadó, vala-

mint a helyi iparűzési adóelőleg 
befizetésének határideje: 2019. 
március 15.
A befizetési csekkek határidő 
előtt az érintettek részére kéz-
besítésre kerülnek.
Kérjük az ügyfeleket a határidő 
pontos betartására.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az FBH-NP Nonprofit KFT 
2019. évben is ellátja a biológia-
ilag lebomló hulladék rendsze-
res díjmentes begyűjtését, a cég 
által folyamatosan a gyűjtési 
alkalmak számához igazodóan 
biztosított biológiailag lebomló 
zsákban és/vagy egy kévényi 
mennyiségben Császártöltés te-
lepülés területén.
A szolgáltató kéri a lakosságot, 
hogy a biológiailag lebomló hul-
ladékot továbbra is a díjmente-
sen biztosított biológiailag 

lebomló zsákban, illetve maxi-
mum 70 cm hosszú 50 cm átmé-
rőjű kötegekben (maximum 0,5 
m3) kévékbe kötve az ingatlan 
előtti közterületre szíveskedje-
nek a gyűjtési napon reggel 7.00 
óráig kihelyezni és az elszállí-
tás időpontjáig az ingatlan előtt 
kint hagyni, oly módon, hogy 
azt a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni és kézi erő-
vel mozgatható legyen.
A zöldhulladék elszállításának 
időpontjai 2019. év januártól áp-
rilisig:

Korábbi lapszámunkban már 
tájékoztattuk a lakosságot ar-
ról, hogy a 2016. június 4. előtt 
engedély nélkül fúrt vagy a nem 
azok szerint üzemelő kutak 
Magyarország területén fenn-
maradási engedélyt kaphatnak. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 
vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény módosításá-
val a fennmaradási engedély 
szankciómentes kérelmezésé-
nek határideje 2018. december 
31. napjáról 2020. december 
31. napjára kitolódott. A fenn-
maradási engedélyt a jelzett 

határidőig lehet kérelmezni a 
megfelelő vízgazdálkodási ha-
táskörrel rendelkező hatóságok 
valamelyikénél.
Vízgazdálkodási hatáskörrel 
rendelkező hatóságok:
- Katasztrófavédelmi igazgató-
ság
- Települési önkormányzat 
jegyzője
Az eljárással és a hatáskörrel 
kapcsolatosan további informá-
ció a Polgármesteri Hivatal 8-as 
számú irodájában személyesen, 
vagy telefonon a 78/443-320/27-
es telefonszámon kérhető.

2019. év vonatkozásában a to-
vábbi zöldhulladék szállítási 
időpontokról későbbi lapszá-
munkban adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk továbbá a la-
kosságot, hogy 2019. évben a 
szolgáltató két alkalmas ingye-
nes fenyőfagyűjtést is szervez, 
melynek időpontjai települé-
sünk vonatkozásában: 2019. ja-
nuár 11. és 2019. február 8.

Kérjük a lakosságot, hogy a fe-
nyőfákat az ingatlan előtti köz-
területre szíveskedjenek kihe-
lyezni a gyűjtési napon reggel 
7.00 óráig és az elszállítás idő-
pontjáig az ingatlan előtt kint 
hagyni oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg 
tudja közelíteni és kézi erővel 
mozgatható legyen.

2019

Császártöltés Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületé-
nek a talajterhelési díjról szóló 
17/2015. (VII.30.) számú rendele-
te alapján talajterhelési díjfizetési 
kötelezettség terheli azt a kibo-
csátót, aki a műszakilag rendel-
kezésre álló közcsatornára nem 
köt rá és helyi vízgazdálkodási 
hatósági engedély hatálya alá 
tartozó szennyvíz-elhelyezést, 
ideértve az egyedi zárt szenny-
víztározót is alkalmaz. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a talajterhelési díj mér-
téke 2019. évben változatlanul 
1.800,- Ft/m3.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy a talajterhelési díjat a kibo-
csátónak önadózás formájában 
kell bevallania és egy összegben 
megfizetnie tárgyévet követő 
év március 31. napjáig, tehát a 
2018. évre vonatkozóan 2019. 
március 31. napjáig.
A kibocsátónak a bevallást az 
önkormányzat adóhatóságánál 
kell teljesítenie az erre a célra 
rendszeresített formanyomtat-
ványon, mely érintettek részére 
a bevallási határidőt megelőző-
en kézbesítésre kerül.
A megállapított talajterhelési 
díjat Császártöltés Község Ön-
kormányzata javára kell megfi-
zetni.

A karácsonyi ünnepek alkalmá-
val két esemény, gondolat fogta 
meg a lelkem, s késztetett el-
mélkedésre. Az egyik kellemet-
len, de a másik igen felemelő.

Minden politikától mentesen 
említem meg a budapesti ellen-
zéki tüntetést. Amikor a Parla-
ment előtt, az egyik randalírozó 
azt kiabálta, hogy „gyújtsátok 
fel a betlehemet”, akkor ennek 
hallatára kicsordultak a köny-
nyeim. Természetesen az ország 
karácsonyfája alatt felállított 
betlehem, csak emberi kéz al-
kotta idilli jelenet bemutatására 
szolgál, de mint jelkép, ennél 
sokkal több. Jézus jászla a Kis-
jézussal az egyik legszentebb 
keresztény szimbólum.
Annak felgyújtása azt célozná 
meg, hogy kiiktassuk Isten je-
lenlétét a világból, eltüntessük 
a közterekről, fájdalmat és mély 
sebet okozzunk azoknak, akik 
kereszténynek vallják magukat. 
valami szélsőséges gyűlöletet és 
bosszút jelent.
Persze sokan összerezzenek 
ennek hallatán. Sokunkban 
megszületett a kérdés, hogy 
vajon mi is lenne a világgal, ha 
kiiktatnánk Istent. Azonban a 
keresztényeknek ettől nem kell 
félniük, mert ez lehetetlen. Le-
hetetlen felgyújtani a jászlat. 

Azt a bizonyost, ott a fa alatt, 
azt igen, de az igazit nem. Nem, 
mert a jászolban fekvő, maga a 
Tűz, s ezért el nem ég. Benne 
minden örök. Remélem, Jézus, 

a halálát követően is megbo-
csát, egy napon, ha majd irgal-
mát keresi.
A másik élményem sokkal de-
rűsebb, s szívet melengető.
Az ünnepek alkalmával meg-
kérdeztem egy családapát, aki-
nek gyermekei külföldön élnek, 

hogy együtt van-e a család, haza 
jöttek-e a gyerekek. Boldogan 
válaszolta, hogy együtt vannak, 
nagy a tolongás, alig férnek el 
az asztalnál. Lelki szemeimmel 

rájuk gondoltam, hiszen isme-
rem őket. Beleéltem magam 
abba az örömbe, hogy milyen 
jó, boldogító az ilyen tolongás.
Sokan tolongtak karácsony előtt 
a boltokban, de lehet, hogy az 
ünnepi asztalnál kevesen ültek. 
Ma a világban nagy a tolongás 

és könyöklés a jobb pozíciókért, 
az előnyökért, a birtoklásért. Az 
asztalok körül pedig egyre ke-
vesebben ülnek.
Mi, papok az ünnepek után 
arról faggatjuk egymást, hogy 
milyen volt a szentmisék láto-
gatottsága. Már régóta ugyanaz 
a válasz: Lehettek volna többen 
is. Épp egy anyuka mesélte, 
hogy középiskolás lánya megje-
gyezte odahaza: Több emberre 
számítottam. 
Bizonyos dolgokkal szembe 
kell néznünk. az első az, hogy 
megfogyatkoztunk. Számbe-
lileg is kisebbek lettek közös-
ségeink. Ez egyrészt biológiai 
megfogyatkozás, természetes 
csökkenése a népességnek. A 
másik jelentős okozója az elénk 
táruló képnek, hogy sok em-
bertársunk külföldre távozott a 
jobb megélhetésért. Ami van, az 
a maradék, de nem összetörten 
és elárvultan.

Az elvallástalanodott világban, 
a jászolégető hangulatban, Jé-
zus örült minden látogatónak, 
s ez mindig is így lesz. Mert az 
Örök Tűz megsemmisíthetetlen. 

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

Hónap Január Február Március Április

Begyűjtési nap 11 8 8 5

Katasztrófavédelmi képzés Császártöltésen
2018. november 22-én
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November 24-én rengeteg gyer-
mek és szülő lepte el az iskolát 
és környékét, ugyanis a Szülői 
Munkaközösség és a Csengőszó 
Császártöltési Iskolai Alapít-
vány jótékonysági adventváró 
családi napot szervezett.

A Császártöltési Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola tanulói 10 órakor gyü-
lekeztek a Teleház előtti téren, 
majd Andocsné Lei Mónika 
igazgatónő köszöntője után 
mindenki átvehette a menet-
levelét, és megkezdődhetett a 
versengés. A gyermekek cso-
portokba verődve a menetleve-
lükön lévő állomásokat látogat-
hatták végig, és az ott teljesített 
feladatok után pecsétet kaptak. 
A legtöbb nyomdát gyűjtő osz-
tály díjat kapott.
Az iskola pedagógusai és nyug-
díjas kollégái szülőkkel együtt 
változatos kézműves foglal-
kozásokkal várták a diáksere-

get. Elkészülhettek az ünnepi 
asztalra a Mikulás-jelmezre 
emlékeztető szalvétagyűrűk, 
spatulából rénszarvasok és ka-
rácsonyfák, üvegből mutatós 
rénszarvasok, karácsonyfára 
csíptethető hóemberek, és hur-

kapálcás fenyőfák és télapók. 
Az idei évben is nagy sikere volt 
a mézeskalács díszítésnek, gyö-
nyörű adventi koszorúk készül-
tek. A felsős tanulók az adventi 
ünnepkörhöz kapcsolódó inter-
netes kutatómunkát is végez-
hettek. A testnevelő kollégák 
sorversenyeket szerveztek, ahol 
az osztályok csapatát szülők 
is erősítették. Nemcsak foci és 
kézilabda meccsek zajlottak, de 
futóversenyen is összemérhet-
ték erejüket kicsik és nagyok. A 
könyvtárban karácsonyi német 
és magyar könyvekhez kapcso-
lódó izgalmas feladatlapokat 
töltöttek ki a lelkes gyerekek. 
A Teleház dolgozói is bekap-

csolódtak az adventvárásba, 
ugyanis karácsonyi díszeket 
készítettek a nebulókkal, amit 
aztán mindenki a saját osztálya 
karácsonyfájára aggatott. A nap 
végén díjat kapott a legszebben 
feldíszített karácsonyfa is.
A finom illatok és a karácsonyi 
melódiák szinte mindenkit oda-
vonzottak a Teleház előtti térre. 
Az édesszájúak kürtőskalácsot 
és churrost ehettek, de lehetett 
kapni ördöglángost és sült kol-
bászt is, amit forró csokival, 
meleg teával vagy forralt borral 
öblíthettek le a vendégek. 
4 óra körül a fáradt sereg újra 
összeverődött, majd az ered-
ményhirdetés után a Lángoló 
Leguánok Tűzzsonglőr Csapata 
ejtette ámulatba a közönséget. 
A bátrabb gyerekek résztvevői 
lehettek az interaktív bemuta-
tónak. 
Ez a nap nem valósulhatott vol-
na meg lelkes szülők, nagyszü-
lők, pedagógusok, technikai, 
teleházi, könyvtári és önkor-
mányzati dolgozók és jótékony-

kodók nélkül. Köszönjük min-
denkinek a munkáját, akik a 
rendezvény előkészületeiben, 
lebonyolításában segédkeztek. 
Köszönetet mondunk azoknak, 
akik a teáról, forró csokiról és 
forralt borról gondoskodtak; 
akik egész nap dagasztottak, 
nyújtottak és sütöttek, hogy a 
finom kürtőskalács, churros, 
sült kolbász és ördöglángos 
elkészülhessen; az árusítók, ki-
és bepakolók munkájáért; az 
állomásokon kézműveskedők, 
felügyelők türelméért és kitar-
tásáért; a sportrendezvényeket 
megszervezéséért és lebonyo-
lításáért; a felajánlott borért; a 
fenyőfákért, a faalapanyag elő-
készítéséért. 
Ezen a napon mindenki szeme 
előtt ugyanaz a cél lebegett, 
hogy a gyerekek egy vidám, fel-
szabadult napot tölthessenek el, 
és sok-sok boldog gyermekar-
cot láthassunk! A Bánátisok ne-
vében köszönjük mindenkinek 
a rengeteg segítséget, felajánlást 
és részvételt!

Iskolánk 7. osztályos tanu-
lói meghívást kaptak a Hajósi 
Szent Imre Általános Iskolába 
november 30-án.
E nap célja az adventi szokások 
felelevenítése volt. A megnyitó 
után a helyi osztályokkal együtt 
megkaptuk menetlevelünket, 
ami alapján állomásokon vet-
tünk részt. Elolvastuk néme-
tül Szent Barbara történetét, 
csoportokban feladatokat ol-

dottunk meg a témához kap-
csolódóan, majd plakátot ké-
szítettünk, amiért jutalomban 
részesültünk. A következő állo-
máson felelevenítettük a Luca-
napi hagyományokat sváb nyel-
ven, majd Luca-búzát ültettünk. 
Megismerkedtünk a tradicioná-
lis karácsonyi ételekkel, majd 
előkerültek a hagyományos 
és modern karácsonyfadíszek 
is, melyekkel feldíszítettünk 2 

fenyőágat. Megtudtuk, hogy 
1818 karácsony estéjén csendült 
fel először a Stille Nacht című 
közkedvelt karácsonyi dallam, 
így miután meghallgattuk meg-
írásának és megzenésítésének 
történetét, el is énekeltük a vi-
lághírű dalt. Az ének 200. szüle-
tésnapja alkalmából még tortát 
is sütöttünk. Végezetül adven-
ti társasjátékot készítettünk a 
megadott instrukciók alapján.  

A nap végén a sportcsarnokban 
elhangzott a Csendes éj és a Ma-
gyarországi németek himnusza, 
majd minden osztály elfogyasz-
totta tortáját.
Hálásak vagyunk a hajósi peda-
gógusoknak a meghívásért és a 
szervezésért, nagyon jól éreztük 
magunkat! Köszönjük a Csá-
szártöltési Önkormányzatnak 
az utazás biztosítását!

Dóráné Heibl Anikó

A Vaskúti Német Nemzetiségi 
Általános Iskola meghívásának 
eleget téve 2018. november 24-
én 6 tanuló (Molnár Hanna, 
Gatter Gréta, Ledniczky Hunor, 
Kapitány Réka, Husti Hanga 
és Glokker Bálint) és 2 pedagó-
gus (Andocsné Lei Mónika és 
Schuszterné Bárth Éva) utazott 
Vaskútra a hagyományőrző né-
met nemzetiségi projektnapra.
A különböző állomásokon a 
vaskúti németség életéhez, szo-
kásaihoz, kultúrájához kapcso-
lódó feladatokat kellett megol-
dani.  
Nagyon érdekes volt a babo-
nák-hiedelmek (Religion und 
Aberglaube) állomás. Itt néme-
tül mondták el a gyerekek a Mi-
atyánk (Vaterunser) imádságot. 
Megismerkedhettünk a vaskúti 
fából faragott házi oltárral, ami 
újdonság volt számunkra, hisz 
ez Császártöltésre nem volt jel-
lemző. Kékfestő anyagból egy 
házi áldást (Haussegen) készí-
tettek tanulóink. 
A „Sváb népviseletek” állomá-
son megfigyelhettük a vaskúti 
népviseletet. Ezeket a ruhada-
rabokat fel is próbálták a gye-
rekek, valamint láthattuk a kék-

festés technikáját is. Itt végül 
egy népviseleti fakanál bábut is 
készíthettünk kékfestő anyagot 
felhasználva. 
Nagyon érdekes volt a régiből 
újat (Alte Dinge neu gemacht) 
állomás, ahol régi használati 
tárgyakból barkácsoltak a gye-
rekek gazdag fantáziával új 
tárgyakat. A régi játékok kiál-
lításának anyagát a gyerekek 
gyűjtötték össze. Nekünk leg-
jobban a kukoricacsuhéból ké-
szített betlehem tetszett. 
A projektnap egy érdekes ese-
ményeként a vaskúti 7. osztá-
lyos fiúk disznóvágási prog-
ramjukon hurkát, kolbászt 
töltöttek vaskúti módon, vala-
mint töpörtyűt sütöttek üstben. 
A lányok fánkot készítettek. 
Ezeket a finomságokat meg is 
kóstolhattuk, így az otthonról 
hozott császártöltési elemózsia 
a hátizsákban maradt. 
Kellemes és tanulságos napot 
töltöttünk Vaskúton. Májusban 
a császártöltési német versmon-
dó versenyre szeretnénk meg-
hívni vendéglátóinkat, hogy 
viszonozzuk kedvességüket. 

Schuszterné Bárth Éva

Az idei évben is sikerült a ka-
rácsonyi ünnepségünket va-
rázslatossá, örömtelivé tenni. A 
„Falatkák” Óvodai Alapítvány 
színvonalas bábműsorral ked-
veskedett a kicsiknek. A Holle 
anyó című darabot nézhették 
meg a gyerekek a Kedvcsinálók 
Társulata előadásában. 
Különösen érdekes volt, amikor 
a felrázott párnából hópelyhek 
hullottak a földre. Többen fel-
kiáltottak, amikor a szegény le-
ány hirtelen aranyos, tündöklő 
ruhában pompázott.” Óvó néni, 
ez hogy lehet? Hogy került 
rá ez a ruha? Miből van a hó? 
Hogy tud beszélni az almafa?”- 
kíváncsiskodtak a gyerekek.
A megható, tanulságos mesét 
megelőzte a gyerekek és az óvo-
dai dolgozók műsora. A meghí-
vott vendégek előtt mindhárom 
óvodai csoport bemutathatta 
a karácsonyra tanult dalaikat, 
verseiket, magyarul és néme-
tül is. A gyerekek izgatottan 

nézegették a gyönyörűen feldí-
szített karácsonyfát és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat ál-
tal vásárolt játékokat. Alig vár-
ták, hogy végre kibonthassák 
azokat és játszhassanak velük. 
A felnőttek sem maradtak ki 
az ajándékozásból. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzattól 
2019-es német kalendáriumot 
kaptak. A kicsik műsora után 
az óvoda dolgozói magyar és 
német énekekkel, maguk által 
készített angyalkákkal lepték 
meg az ovisokat és a meghívott 
vendégeket. A nagycsoportos 
gyerekek az általuk sütött mé-
zeskalácsot kínálgatták, amely-
nek illata belengte az óvodát. 
Végül a Császártöltés Önkor-
mányzata által adományozott 
csomagokkal térhettek haza a 
gyerekek. Igazán szép és emlé-
kezetes volt ez a nap. 

Winter Józsefné
óvodapedagógus

A bajai Német Nemzetiségi 
Központ által szervezett német 
nemzetiségi szavalóversenyen 
2018. november 15-én Gatter 
Kitti 3. osztályos tanuló a 3-4. 
osztályosok kategóriájában 2. 
helyezést ért el.

Felkészítője:
Schuszterné Bárth Éva

Gratulálunk a szép
eredményhez! 
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Adventi szokások Hajóson

Látogatás a vaskúti 
projektnapon

Karácsony az óvodában

Szavalóverseny

Adventváró családi nap a Bánátiban

www.csaszartoltesiek.hu

a kép egy korábbi 
szavalóversenyen készült
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Házasságot kötöttek:
Nyeste Mária Erzsébet és Pet-
róczi Ferenc
házasságkötés időpontja: 2018. 
november 24. 
Fekete Judit és Dobler Attila 
János
házasságkötés időpontja: 2018. 
december 28. 
Gubán Bernadett és Hardi 
Ádám 
házasságkötés időpontja: 2019. 
január 5. 

Újszülöttek:
Vén Blanka és Vén Bálint 
születtek: 2018. szeptember 8., 
Szeged
anyja neve: Dr. Koch Júlia

Gyurcsek Bianka 
született: 2018. november 5., Baja
anyja neve: Gyurcsek Laura

KÖZÖSSÉGI ÉLETKÖZÖSSÉGI ÉLET

Mindenki Karácsonya Télapó ünnepség
a Baba - Mama Klubban

Mikulás találkozása
az óvodásainkkal

Színházlátogatás

Emléktábla Epres István 
emlékére

Könyvtári hírek
Anyakönyvi hírek
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Gubán Bernadett és Hardi Ádám

20. alkalommal került megren-
dezésre a Teleházban a Min-
denki Karácsonya. A 4. adventi 
gyertyagyújtás után meghitt 
karácsonyi műsorral várták a 
Császártöltési Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola diákjai a falu lakosságát. 
Minden évben a 6. osztály fel-
adata a műsor megálmodása, 
összeállítása. Idén a „Koldus-
ének” megható történetével 
készültek. A forgatókönyvet 
összeállította és a jelenetet be-
tanította osztályfőnökük, Ba-
rabásné Baranyai Hajnalka. 
Andocsné Lei Mónika igazga-
tó asszony ünnepi gondolatait 
követően vette kezdetét a mű-
sor, amelyben felléptek Orbán 
Ferencné tanárnő mazsorett-és 
társastánc csoportjai. Az ün-
nepvárás hangulatához az 50 
tagú Kicsinyek Kórusa is hoz-
zájárult Takács Lajosné, Marika 
néni vezetésével. Gruber Tamás 
zenetanár úr és növendékei 2 
zeneszámmal színesítették a 

műsort. Az iskola volt tanítvá-
nya, Fejes Fanni és Megyeri Ra-
móna 8. osztályos tanuló „Az 
elfelejtett gyermekek karácso-
nya” című dalt énekelte el.
A 7-8. osztályos tanulók cso-
dálatos bécsi keringővel káp-
ráztatták el a közönséget. Tán-
cukat Orbán tanárnő tanította 
be. Legvégül Móra László: Ka-
rácsony édes ünnepén című 
költeménye hangzott el 8. osz-
tályos lányok tolmácsolásában. 
A műsor hangosításában köz-
reműködött Füleki Antal tanár 
úr. 
A műsor végén Takácsné Stalter 
Judit polgármester asszony ün-
nepi gondolatait hallhattuk, ezt 
követően Császártöltés Község 
Önkormányzata süteménnyel, 
forralt borral és teával látta ven-
dégül a megjelenteket.
Köszönetet mondunk minden-
kinek, aki felajánlásával vagy 
munkájával hozzájárult ahhoz, 
hogy egy meghitt, családias ün-
nepéllyel zárhassuk az évet.

A hagyományoknak megfelelő-
en ismét eljött a Télapó a legki-
sebbekhez is. A családias han-
gulatú ünnepséget már nagyon 
várták a gyerekek, akik közül 
a legkisebb 3 hónapos volt. A 
szülők, nagyszülők izgatottan 
figyelték a gyerekek reakcióját, 
örültek, hogy részeseik lehettek 
a gyermekek boldogságának.
A Télapó megérkezése után 
örömmel hallgattuk a gyerekek 

verseit, énekeit, majd egyen-
ként vehették át az ajándékokat. 
Van, aki félve, csak a szülővel 
együtt, van, aki bátrabban ment 
oda a Mikuláshoz. 
Az ünnepség uzsonnával, já-
tékkal, beszélgetéssel folytató-
dott, Ismét egy szép emlékű, 
kellemes délutánt töltöttünk el 
együtt.

Wicker Jánosné 
védőnő

Az Advent időszakában még 
jobban várakozunk, készülünk 
a csodára, a szeretet kinyilvá-
nítására, aminek egyik formája 
az ajándékozás. A gyermekek 
még jobban hisznek és várják a 
varázslatot, a meglepetést.
Az óvodás gyermekek hetek óta 
izgatottan készültek versekkel, 
énekekkel, rajzokkal, Mikulás 
bábok készítésével, hogy az-
zal köszöntsék a „vendéget”. 
A szépen feldíszített csoport-
szobákba, ünnepélyes hangu-
latban megérkezett a Mikulás. 
Nagy puttonyát két krampusz 
segítette vinni a hosszú útja so-
rán. Örömmel hallgatta a kicsit 
megszeppent, de csillogó szemű 
gyermekek műsorát. A mindent 
tudó és látó Mikulás dicsérettel, 
buzdítással és más személyre 

szóló jó tanácsokkal látta el az 
ovisokat. A találkozás élménye, 
a csoda nem maradt el, ami egy 
évig kíséri a gyermekek életét. 
Természetesen mindenkinek 
jutott szép, nagy csomag, amit a 
„Falatkák” Óvodai Alapítvány 
finanszírozott.
Köszönjük a Mikulás és a kram-
puszok munkáját és jövőre is 
szívesen várjuk óvodánkba!
Az iskolai Mikulás és segítő 
krampuszai is ellátogattak hoz-
zánk. Mesélt a Mikulás hosszú 
útjáról, majd meghallgatta az 
ovisok dalait, verseit, élményeit. 
Szaloncukorral és néhány ked-
ves szóval ajándékozta meg a 
gyermekeket. Köszönjük, hogy 
meglátogatta óvodásainkat!

Bujdosóné Csontos Erika
óvodapedagógus

Január 12-én iskolánk felsős 
tanulói megtekintették Buda-
pesten a Madách Színházban a 
Rocksuli című Webber musicalt. 
Végignézhettük azt, miként vá-
lik egy elit magángimnázium 
tanulóiból sikeres rockbanda 
egy link rockzenésznek kö-
szönhetően, aki tanárnak adja 
ki magát. A darabban kiemelt 
szerepet kap a szülő-gyermek 
kapcsolat és a közösségformálás 

is. A látványos színpadképek és 
a lendületes dallamok ámulatba 
ejtették a ritkán színházba járó 
gyerekeket.
A színházlátogatás ingyenes 
volt a tanulók számára, mivel 
a jegyeket és a buszköltséget is 
a Csengőszó Császártöltési Is-
kolai Alapítvány finanszírozta 
pályázati pénzből. A programot 
Sebestyénné Márin Anna és Dó-
ráné Heibl Anikó szervezte.

Epres István Császártöltésen 
született 1900. augusztus 18-án.
1922 és 1926 között tanító volt 
Császártöltésen a 6. számú ál-
láson, utána Nemesnádudvarra 
került kántortanítónak. 1934 vé-
gén került vissza Császártöltés-
re kántortanítónak. 1937 végén 
az érseki hatóság kinevezte a 
császártöltési római katolikus 
népiskola igazgatójává. Lelki-
ismeretes és szakszerű vezetése 
alatt új lendülettel folyt tovább 
az eredményes oktató-nevelő 
munka.
Hamarosan fordulóponthoz 
érkezett az iskolaépítés ügye. 
Epres István igazgatósága alatt, 
miután a szükséges állami hoz-
zájárulást sikerült kiharcolni és 
az építés tervei is elkészültek 
1941 koratavaszán megkezdő-
dött a régi, még 1762-ben léte-
sült iskola lebontása. Az újnak 
az építése is még abban az év-

ben megkezdődött. Az átadás 
1943 júniusában volt. Korszerű, 
9 tantermes, emeletes iskolánk 
büszkesége lett településünk-
nek.  Epres István 1951-ig vezet-
te az iskolát. 1959-ben alapító 
elnöke lett az Egységes Falusi 
Sportkörnek. 
Epres István hozzáértése és am-
bíciója révén indult fejlődésnek 
a császártöltési oktatás azáltal, 
hogy megvalósulhatott az isko-
la megépítése.

Bensőséges programmal zárult 
az év a Könyvtárunkban. Dr. 
László Péter egy megható elő-
adásban mutatta be „Fehérlapo-
sok” című könyvét. A szerző a 
Felvidékről áttelepített családok 
történetét dolgozta fel írásában.

Az idei év nyitóprogramjaként, 
február 10-én a Császártöltés 
sorozat 4. kötetének könyvbe-
mutatójával várjuk az érdeklő-
dőket.

Taner Gabriella
könyvtár vezető



2019. január

11

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

2019. január KÉPES HÍREKSPORT

Nálunk járt a Mikulás!

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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Adventváró családi nap 
sportversenye
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2014-2019
Összegzünk. Mit végeztünk a ránk bízott évek alatt.

Könyvtár felújítása

Képes ház felújítása és a kiállítás megnyitása

Iskolaudvar felújítása

Császártöltési Fúvószenekar újraindítása

Német nemzetiségi fenntartású iskola, óvoda

Kiscsalai játszótér felújítása


