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Császártöltés község közéleti lapja

Maradjanak otthonaikban!

Császártöltési krízisvonal: 00 36 20 211 4348
A krízisvonal elsősorban időseknek és karanténban 

lévőknek nyújt segítséget napi 24 órában.
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Tisztelt Császártöltésiek!Nemzetiségi 
intézményeink támogatása

Sváb bál

KÉPES HÍRADÁS
H Í R M O N D Ó

CsászártöltésiCsászártöltési

Figyelembe véve a kormány 
rendeleteit és a veszélyhelyzet 
utasításait, komoly intézkedé-
seket hoztunk annak érdeké-
ben, hogy minimálisra csök-
kentsük a fertőzés terjedésének 
lehetőségét Császártöltésen.
Mára mindenki számára nyil-
vánvalóvá vált, hogy az eddigi 
komfortzónánkból ki kell lép-
nünk, és az eddigi életünk gyö-
keresen megváltozik.
A kialakult ismeretlen helyzet 
egyikünk számára sem köny-
nyű. Türelmet, a másik iránti 
figyelmességet és nagyfokú 
fegyelmet kérek Császártöltés 
lakosságától. 
A szabályok betartása a leg-
fontosabb, mert csak így lehet 
megállítani a vírus terjedését, 
de nem áltathatjuk magunkat, 
a fertőzés Császártöltést is el 
fogja érni! Hiszem, ha minden-
ki marad, ahol van, ha lehető 
legkevesebbet mozog a faluban, 
akkor lassítható a vírus terjedé-
se. Nem tudjuk, ki mit hordoz, 
ezért a legjobb otthon maradni 
és így biztosan nem fertőz senki 
senkit tovább.
Megtettük és megtesszük 
mindazokat az intézkedéseket, 
amelyekkel önkormányzati ha-
táskörben eljárva segíthetjük a 
koronavírus elleni védekezést. 
Arra kérek mindenkit, hogy 
maradéktalanul tartsa be a 
szakemberek tanácsait. Azok, 
akik bármilyen betegségtünetet 
észlelnek magukon, haladékta-
lanul vegyék fel a kapcsolatot 
háziorvosukkal vagy rendelési 
időn kívül az ügyelettel. Na-
gyon fontos, hogy elsőként ne 
személyesen, hanem telefonon 
kérjenek orvosi segítséget, ezzel 
is gátolva a járvány terjedését!  
A hozzám érkező információ-
kat, tájékoztatásokat folyamato-
san megosztom Önökkel, ezzel 

is segítve a megelőzést. Minden 
postaládába tettünk egy tájé-
koztatót, melyben az intézmé-
nyekre vonatkozó információk 
és szükséges telefonszámok is 
olvashatók.
Kérem, aki házi karanténba 
került, tartsa be a szabályokat.  
A házi karanténban lévőkre 
szigorú szabályok vonatkoz-
nak: nem hagyhatják el tar-
tózkodási helyüket, nem fo-
gadhatnak vendégeket, nem 
érintkezhetnek senkivel, ellátásukat  
a családjuknak, vagy az önkor-
mányzatnak kell megoldania. 
A szabályok betartását pedig  
a rendőrség ellenőrzi. 
Törekszünk arra, hogy minden 
segítséget megadjunk a karan-
ténban lévő személyek számá-
ra. 
Családsegítőink részt vesznek 
a rászorulók ellátásának bizto-
sításában. 

Császártöltési
krízisvonal:

00 36 20 211 4348
A krízisvonal elsősorban idő-
seknek és karanténban lévők-
nek nyújt segítséget napi 24 
órában.
Kérem, aki külföldről tér haza, 
vállalja a 14 napos önkéntes ka-
rantént saját maga, hozzátarto-
zói és a falu lakói érdekében. 
Óvjuk időseinket, fiataljainkat, 
saját magunkat felelősségteljes 
magatartásunkkal, egymásra 
való odafigyeléssel! 
Kérem és egyben köszönöm 
együttműködésüket!
Maradj egészséges! – ezzel kö-
szönök el a Hírmondó olvasói-
tól.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

25 millió forinttal támogatja a 
kormány a Császártöltési Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat által fenntartott köznevelési 
intézményeket. A fejlesztési 
támogatásról szóló dokumen-
tumokat a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkára, Sol-

tész Mikós adta át a Parlament-
ben csütörtökön. Az eseményen 
részt vett Bányai Gábor ország-
gyűlési képviselő is.A támoga-
tást átvette: Mahalterné Szeitz 
Orsolya a nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke, Andocsné Lei 
Mónika igazgatónő és Schusz-
terné Bárth Éva tanárnő

A Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány
köszönettel fogadja az 1%-os felajánlásokat,  

melyet a falu fejlesztésére fordítunk.
Adószámunk: 18357493-1-03

Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma

Kiscsalaiaknak 
Nincs mindenkinek lehetősége az interneten 

tájékozódni, de fontos, hogy naprakész 
információval rendelkezzenek a Kiscsalán élők is. 

Ennek érdekében Hirdetőtábla kerül kihelyezésre 
a benti buszmegállóban, ahol tájékozódni tudnak 

az aktuális helyzetről.

Ha valaki igényli, hetente két alkalommal - kedden 
és pénteken – beszerzem az alapvető élelmiszereket 

és gyógyszereket a számára.

Rácz Hajnalka
Kiscsala 27.

Tel.: 06-20/320-2508 vagy 06-78/951-762 
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Az üres sír örömhíreA személyes 
gondoskodásért fizetendő 
intézményi térítési díjak

Közösségi együttélés 
szabályai

Növények telepítési 
távolságai

EGYHÁZI HÍREK

A húsvéti titkokkal szembesü-
lünk, amikor a szentírási üzene-
tet olvassuk.

„Péter és a másik tanítvány…
a sírhoz sietett…
és látta az otthagyott gyolcsot…
Látta és hit.”  (Jn 20,3.6-8)

A szenvedésektől és kínoktól 
meggyötört Jézus élettelen tes-
tét eltemették, de harmadnapra 
sírját üresen találták. A siránko-
zó asszonyok, az értetlen, kiáb-
rándult, csalódott és remény-
vesztett tanítványok odasietve 
megbizonyosodtak arról, hogy 
a Mester halotti leple, amelybe 
takarták, a holttest nélkül hevert 
a sírban. Emberileg megfogha-
tó bizonyítékot keresünk arra, 
hogy Jézus halottaiból feltá-
madt. Az esemény pillanatában 
szemtanúként senki sem volt 
ott jelen és azt egyetlen evangé-
lista sem írja le. Senki sem tud-
ja elmondani, hogy fizikailag 
miként is történhetett. Még in-
kább felfoghatatlan az érzékek 
számára annak benső lényege, 
a másik, a túlvilági életbe való 
átmenet. A történelmi esemény 
megragadható annak tényén 

keresztül, hogy az apostolok 
valóságosan találkoztak a fel-
támadott Krisztussal. Az üres 
sír és az otthagyott leplek ma-
gába véve ámulatot keltenek, 
csodálkozásra és érthetetlen 
tűnődésre késztetnek, azonban 
még nem tekinthetők a feltáma-
dás bizonyítékainak, ahogy mi, 
emberek elvárnánk. Tény, hogy 
az odatemetett holttestet az asz-
szonyok és a tanítványok nem 
találták azon a helyen, ahova 
kegyelettel helyezték. Az üres 
sír és a jelenések, a Feltámadt 
Jézussal való találkozások, a 
Szentírás erre vonatkozó jö-
vendölései, a Megváltó tanítása 
együtt adják meg a húsvéti hit 
természetfeletti bizonyosságát. 
Kereszténységünk központi tit-
ka az igaz hitre vezet, ami nem 
emberi okoskodás következ-
ménye, hanem Isten kegyelmi 
adománya. Egy korszerű, rit-
mikus, gitárkísérettel énekelt 
alkalmi dalban a hívő így kiált:” 
A hajnal felsikolt!” Egyházunk 
a húsvéti éjszaka megünnepe-
lésekor így énekel:” Ó, áldott 
éjszaka, egyedül te voltál méltó 
arra, hogy ismerd az órát, ami-
kor Krisztus a halottak közül az 

életre támadt.” A húsvéti evan-
géliumban (Jn 20,1-9) látjuk, 
hogy az üres sír látványa in-
kább félelmet keltett, mint hitet, 
s az evangélista azt írja a tanít-
ványokról is:” …nem értették 
az Írást, amely szerint föl kellett 
támadnia a halálból.”( Jn 20,9) 
Egyedül Jánosról, a szeretett 
tanítványról olvassuk, hogy mi-
kor belépett az üres sírba, és lát-
ta a gyolcsot és a kendőt:”Látta 
és hitt.”( Jn 20,8) A szeretet ben-
ne megnyitotta a „hit szemét”. 
A többi apostolnak csak a Föl-
támadottal való találkozás adta 
meg azt.
Az idei húsvét alkalmával lé-
lekben csatlakozhatunk Péter-
hez és a „másik tanítványhoz”, 
akikkel együtt tekinthetünk be 
Krisztus sírjába, mely a maga 
ürességével, üzenettel volt te-
lített. Örömhírt tartogatott szá-
munkra is az üres sír: azt üzeni, 
hogy az Írások szerint Isten ha-
talma mutatkozott meg, a halál 
nem úr az Élet felett, a sötétség 
nem borítja el a Fényt, hogy a 
sír nem végállomás, hanem van 
élet az Élet után. A napi súlyos 
megélhetési és egyéb gondok, 
minden nehézség ellenére is 

boldog öröm és bizakodás tölti 
el lelkünket.
E gondolatokkal kívánok Isten-
től áldott, kegyelmekben gaz-
dag, boldog húsvéti ünnepeket 
minden hívő kereszténynek, és 
minden jóakaratú embernek!

Főtisztelendő Nagyidai Zsolt 
plébános

Császártöltés Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete a 2020. február 12-ei ülé-
sén megalkotta a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 
3/2020. (II.16.) önkormányzati 

rendeletet, mely 2020. április 1. 
napján lép hatályba. A rendelet 
értelmében 2020. április 1. nap-
jától a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési 
díjai az alábbiak szerint kerültek 
településünkön megállapításra:

Császártöltés Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete a 2020. február 12. napján 
tartott ülésén elfogadta a kö-
zösségi együttélés szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 
4/2020. (II.16.) önkormányzati 
rendeletet, mely 2020. április 1. 
napján lép hatályba. 
A közösségi együttélés szabá-
lyairól, valamint ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről 
szóló 4/2020.(II.16.) önkor-
mányzati rendelet településünk 
vonatkozásában meghatározza 
a közösségi együttélés szabálya-
it sértő magatartásokat. A ren-
delet alapján szabályszegésnek 
minősül az a magatartás (tevés 
vagy mulasztás), amely nem 
minősül szabálysértésnek vagy 
bűncselekménynek, továbbá, 
amelyet magasabb szintű jog-
szabály nem rendel büntetni, 
de sérti, vagy veszélyezteti a te-
lepülés közrendjét, köztisztasá-
gát, településképét, a közösségi 
együttélés egyéb helyi normáit.
A rendelet értelmében a la-
kosság nyugalmát zavaró ma-
gatartások szankcionálhatók. 
A szabályozás értelmében a 

közösségi együttélés szabálya-
inak megsértőjével szemben 
figyelmeztetés és közigazgatási 
bírság kiszabása alkalmazható. 
A jogsértővel szemben termé-
szetes személy esetén kettő-
százezer forintig, jogi személy 
és jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet esetén két-
millió forintig terjedő közigaz-
gatási bírság kiszabására van 
lehetőség.
Az eljárás hivatalból indul la-
kossági bejelentés, vagy a ha-
tóság észlelése alapján. A be-
jelentést szóban, vagy írásban 
bármely személy vagy szerv 
megteheti. A bejelentésnek tar-
talmaznia kell a bejelentő nevét 
és elérhetőségét, a szabályszegő 
nevét, címét vagy székhelyét, 
a közösségi együttélés alapve-
tő szabályait sértő magatartás 
helyének, időpontjának és kö-
rülményeinek leírását, a bizo-
nyítási eszközök megjelölését 
valamint a bizonyítékok csato-
lását. 

Az önkormányzati rendelet 
teljes tartalmában a Császártöl-
tési Hírmondó jelen számában 
megjelentetésre került.

Császártöltés Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületé-
nek a helyi építési szabályokról 
szóló 3/2008.(II.17.) önkor-
mányzati rendelete határozza 
meg településünk vonatkozásá-
ban a növények ingatlan hatá-
raitól történő legkisebb ültetési 
(telepítési) távolságát.
A hivatkozott önkormányzati 
rendelet értelmében a legki-
sebb ültetési (telepítési) távol-
ság az ingatlan határaitól:
a) belterületen és a kertes mező-
gazdasági területen:
- szőlő, valamint 3 méternél ma-
gasabbra nem növő gyümölcs- 
és egyéb bokor (élősövény) ese-
tében 1,00 méter,
- 3 méternél magasabbra nem 
növő gyümölcs és egyéb fa ese-
tében 3,00 méter,
- 3 méternél magasabbra növő 

gyümölcs- és egyéb fa, vala-
mint gyümölcs- és egyéb bokor 
(élősövény) esetében 5,00 méter
b) külterületnek az általános 
mezőgazdasági területén:
- 1 méternél magasabbra nem 
növő bokor (élősövény) eseté-
ben 0,80 méter,
- 2 méternél magasabbra nem 
növő bokor (élősövény) eseté-
ben 1,2 méter
- 2 méternél magasabbra növő 
bokor (élősövény) esetében 2,00 
méter
- fa esetében 8,00 méter.

Kérjük a lakosságot a fent meg-
határozott ültetési távolságok 
betartására az ültetendő növé-
nyek várható magasságának fi-
gyelembevételével, megelőzve 
ezzel az ingatlantulajdonosok 
közötti jogviták kialakulását.

Személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások

Intézményi
térítési díj (nettó)

1. Étkeztetés 490,- Ft/adag

2. Házi segítségnyújtás
    a) szociális segítés
    b) személyi gondozás

400,- Ft/óra
400,- Ft/óra

3. Ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény (Idősek Otthona) 3.600,- Ft/nap

www.csaszartoltesiek.hu

KÖZLEMÉNY
A Polgármesteri Hivatalban a személyes 

ügyintézés 2020. március 16. napjától 
határozatlan ideig szünetel, az ügyeket 
telefonos ügyfélszolgálat, elektronikus 

ügyintézés, postai kézbesítés útján lehet 
intézni. A papír alapon benyújtandó 
kérelmeket a postai feladáson kívül  
a Polgármesteri Hivatal udvarában  
a mozgáskorlátozott bejáró mellett 
kihelyezett gyűjtődobozban történő 

elhelyezéssel lehet benyújtani. 
A Polgármesteri Hivatal központi 

telefonszáma: 78/443-320/22-es mellék.
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Értesítjük a Tisztelt Szülőket, 
hogy a 2020-20201. nevelési 
évre az óvodás korú gyerme-
kek beíratásának időpontja:
2020.04.20.-04.24., 8-16-ig
Ezeken a napokon kell beírat-
ni azokat a gyermekeket, akik 
2020. augusztus 31. napjáig be-
töltik a 3. életévüket, és óvodai 
jogviszonnyal még nem rendel-
keznek.

Az óvodai beiratkozáskor be 
kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt 
(lakcím kártya),
- a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát (lakcím kártya),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek születési anyaköny-
vi kivonatát,
- a gyermek esetleges betegsé-
geit igazoló dokumentumokat
- a gyermek fejlődésével kap-
csolatban keletkezett dokumen-
tumokat, szakértői véleménye-
ket

Vikker Viktória
óvodavezető

A Császártöltési Német Nem-
zetiségi Óvoda a február 21-én 
tartott farsangi ünnepségével 
búcsúztatta el a telet. 
A szülők már reggel behozták 
a szebbnél szebb jelmezeket, 
amelyeket a gyerekek tízórai 
után fel is húzhattak. Nagyon 
örültünk a kézzel készített, igen 
kreatív egyéni alkotásoknak. A 
legnépszerűbb jelmezek a fiúk 
körében az idén is a szuperhő-
sök voltak, a lányoknál pedig a 
hercegnők és a tündérek. Voltak 
boszorkányaink, sárkányaink, 
F1-es pilótáink, sőt még repülő-
gépünk is. Az óvónők és dajkák 
is példát mutattak, hiszen min-
den évben maguk varrják, vág-
ják, ragasztják jelmezeiket. A 
kiscsoportban dolgozó felnőttek 
„A három pillangó” című mese-
dramatizálással kedveskedtek a 
gyerekeknek. A hagyományok-
nak megfelelően minden cso-
portban egységes jelmezbe öl-

töznek az óvó nénik és a dajkák. 
A kiscsoportban pillangók és tu-
lipánok, a középsőben emojik, a 
nagycsoportban tavasztündérek 
képében táncoltak együtt a fel-
nőttek az elvarázsolt gyerekse-
reggel. Először mindenki a saját 
termében szórakozott és ehetett, 
ihatott a szülők által hozott fi-
nomságokból, majd a csoportok 
meglátogatták egymást. Így a 
testvéreknek is alkalmuk volt 
együtt mulatni. Minden résztve-
vő gyermek kapott a „Falatkák” 
Óvodai Alapítvány jóvoltából 
egy-egy müzli szeletet. 
Kicsik és nagyok együtt élvez-
ték a farsangi forgatagot és már 
előre tervezik a jövő évi maska-
rájukat! Gyermekeink másnap 
délután az iskolában mutathat-
ták meg csodás jelmezeiket és 
mulathattak együtt nagyobb 
testvéreikkel.

Arnold Judit 
óvodapedagógus

Kellemes tavaszias idővel kö-
szöntött be a március. Az első 
kedden rendhagyó módon már 
10 órakor hangos volt az óvo-
da udvara. A gyerekek a friss 
levegőn letornázták kicsit az 
energiaszintjüket, hogy utána 
kényelmesen leüljenek a színhá-
zi előadáshoz.
A „Falatkák” Óvodai Alapít-
vány ajándéka volt Pajti és Sajti 
története, melyet a Léghajó Tár-
sulat tagjai hoztak el nekünk. 
A két beszélő, éneklő „egér” 
vidám perceket hozott az intéz-

mény falai közé. Volt izgalom, 
helyzetkomikum, interaktív 
produkció, éneklés, a végén 
még tánc is. 
Azt gondolom jól indult ez a 
március, a folytatás csak még 
izgalmasabb lehet.
Köszönjük szépen mindazok-
nak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 %-val segítették és a 
jövőben is segíteni fogják prog-
ramjainkat!
Adószámunk: 18356564-1-03

Herner Melinda
Kuratórium elnöke
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Óvodai beiratkozás
2020-2021

Farsang az óvodában Tavasznyitó zenés műsor 
az oviban

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (II.16.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről

I. Fejezet
Általános rendelkezések

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva Császártöltés Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.1.) önkormányzati rendelet 49.§ 
(1) bekezdés f) pontja és 49.§ (2) bekezdés f) pontja alapján véle-
ményezési jogkörben eljáró Császártöltés Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága valamint Pénzügyi Bi-
zottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja
1.§

E rendelet célja, hogy Császártöltés község közigazgatási határa-
in belül megteremtse azokat a feltételeket, melyekkel a lakosság 
nyugalmát zavaró magatartási cselekmények szankcionálhatóvá 
válnak, így várhatóan elősegítik a jogkövető magatartás érvényesü-
lését és a harmonikusabb együttélést.

2. A rendelet hatálya
2.§

(1)  A rendelet hatálya kiterjed Császártöltés község közigazgatási 
területén e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartásokat megvalósító, termé-
szetes személyekre, jogi személyekre, továbbá jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezetekre.

(2)  A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható 
felelősségre e rendelet alapján, ha a magatartása bűncselek-
ményt, szabálysértést vagy más közigazgatási hatósági eljárás 
keretei között elbírálandó és közigazgatási bírsággal sújtandó 
cselekményt valósít meg.

3. Értelmező rendelkezések
3.§

E rendelet alkalmazásában:

a) a közösségi együttélés alapvető szabályai: a közösség érdekében 
meghatározott szabályok, amelyek a békés együttélést, a la-
kosság nyugalmát biztosítják,

b) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a 
szándékos vagy gondatlan tevékenység, mulasztás, vagy jog-
ellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, 
amely társadalomra veszélyessége fokában nem minősül bűn-

cselekménynek vagy szabálysértésnek, de a közösségi együtt-
élés társadalmilag elfogadott szabályaival ellentétes, azokat 
sérti, vagy veszélyezteti,

c) az ingatlan használója: az ingatlant bármilyen jogcímen tény-
legesen használó személy, ennek hiányában vagy ha a haszná-
ló személye nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa,

d) fiatalkorú: az a természetes személy, aki a közösségi együttélés 
alapvető szabályát sértő magatartás elkövetésekor a tizenne-
gyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.

4. Eljárási szabályok
4.§

(1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
miatt indult közigazgatási hatósági eljárás (továbbiakban: eljá-
rás) lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.

(2)  Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény rendelkezéseit - e rendeletben foglalt el-
térésekkel -kell alkalmazni.

5.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatar-
tás miatti eljárás hivatalból indul lakossági bejelentés, vagy a 
hatóság észlelése alapján.

(2) A bejelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv 
megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglal-
ni, vagy arról feljegyzést kell készíteni. A bejelentésnek tartal-
maznia kell a bejelentő nevét és elérhetőségét, a szabályszegő 
nevét, címét vagy székhelyét, a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás helyének, időpontjának és körül-
ményének leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, a bi-
zonyítékok csatolását.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése mi-
att közigazgatási hatósági eljárás legfeljebb
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együtt-
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élés alapvető szabályaival ellentétes magatartás esetén a 
cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül,

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapve-
tő szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre 
nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatar-
tás esetén a jogellenes állapot megszüntetésére nyitva álló 
határidő lejártát követő 30 napon belül indítható meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidők jogvesztők.

6.§

(1) A jegyző határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 
belül a jegyzőhöz benyújtott, de Császártöltés Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van 
helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a beérkezést köve-
tő rendes ülésén dönt.

(2) A kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a jogsértés té-
nyét megállapító határozat véglegessé válásától számított 30 
napon belül átutalással vagy postai készpénzátutalási megbí-
zással köteles megfizetni Császártöltés Község Önkormányza-
ta részére. Ha a kötelezett a bírságot határidőben nem fizeti 
meg, a végrehajtást a jegyző foganatosítja.

(3) E rendeletben foglalt előírások megtartását a Császártöltési 
Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézői, valamint a jog-
szabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek és hatósá-
gok ellenőrizhetik.

7. §

(1) A gépjármű üzembentartója az e rendelet 9. § a) pontjában fog-
lalt közösségi együttélés alapvető szabályának megsértéséért 
objektív felelősséggel tartozik.

(2) A gépjármű üzembentartója mentesül a közösségi együttélés 
alapvető szabályainak megsértéséért való objektív felelősség 
alól, ha 
a) a gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jog-

ellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogelle-
nességgel összefüggésben – a szabályszegést megelőzően 
– kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását,

b) a gépjárművet – a szabályszegés időpontját megelőzően – 
más természetes személy vagy nem természetes személy 
használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánok-
irattal alátámasztja.

5. Alkalmazandó
jogkövetkezmények

8.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztóval (to-
vábbiakban: jogsértő) szemben figyelmeztetés vagy közigaz-
gatási bírság kiszabásának van helye.

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokat 
a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző 
folytatja le.

(3)  A jogsértővel szemben természetes személy esetén kettőszáz-
ezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki.  

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figye-
lembe kell venni 
a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

súlyát, veszélyességét, gyakoriságát és a felróhatóság mér-
tékét,

b) a közrend védelmének és a közterületek rendje biztosításá-
nak érdekét,

c) az elkövető személyi, jövedelmi, vagyoni viszonyait, 
amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból 
megállapíthatók.

(5) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a 
közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alka-
lommal is kiszabható.

(6) A bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként kell értékel-
ni, ha a jogsértő korábban azonos cselekmény vagy mulasztás 
miatt e rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével 
sújtották.

(7) A bírság kiszabásánál enyhítő körülményként kell értékelni a 
jogsértő eljárást segítő, együttműködő magatartását.

(8) A közigazgatási bírság kiszabása mellőzhető és a bírság he-
lyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az elkövetés 
körülményeire tekintettel csekély súlyú, és ettől az intézkedés-
től kellő visszatartó hatás várható.

(9) A figyelmeztetés alkalmazásával a hatáskör gyakorlója, vagy a 
nevében eljáró személy (szerv) felhívja a közösségi együttélés 
alapvető szabályát megsértő személy figyelmét, hogy a jövő-
ben tartózkodjon a közösségi együttélés alapvető szabályainak 
megsértésétől.

(10) Fiatalkorúval szemben elsősorban figyelmeztetést kell alkal-
mazni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásá-
nak akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló keresettel, jövede-
lemmel rendelkezik.

II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

6. A közterületek rendjét, használatát sértő vagy 
veszélyeztető magatartások

9.§

Császártöltés község közigazgatási területén a közterületek rendjé-
nek fenntartása és rendeltetésszerű használata körében közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki:
a) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálko-

dáshoz vagy egyéb munkavégzéshez szükséges gépet,  
gépjárművet - ide nem értve a személygépjárművet - közte-
rületen tárol, és azt a felszólítást követő 8 napon belül nem 
távolítja el,

b) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit 
rendeltetésüktől eltérően, a közterületek használatáról szóló 
önkormányzati rendeletben foglalt közterület-használati en-
gedély nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérő célra vagy mó-
don használ, 

c) közterületet engedély nélkül mezőgazdasági művelésbe von,
d) közterületet engedély nélkül lekerít, közterületet használat 

elől elzár,
e) közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető berende-

zéseket, tárgyakat - beleértve a közterület ingatlan előtti és a 
közúttal határos gondozott rész védelmére az útburkolat szé-
létől számított 1 méteren belül kihelyezett bármely anyagból 
készült tárgyat - helyez el,

f) az építési munkálatok befejezését követően a közterületet nem 
takarítja fel,

g) közterületi emléktáblát, utcanévtáblát, házszámtáblát, védett 
helyi érték megjelölést, közúti jelzőtáblát, utcabútorokat elta-
kar, jogosulatlanul leszerel,

h) közútra, útpadkára sarat felhord, salakot, építési törmeléket, 
illetve szerves hulladékot elszór vagy elhelyez és annak elta-
karításáról nem gondoskodik.

7. A közterületek tisztaságát sértő magatartások
10.§

Császártöltés község közigazgatási területén található ingatlan, 
ingatlanrész tulajdonosa, kezelője vagy használója a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg a köz-
tisztaság fenntartása körében, ha nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok ingatlan határvonalától, vagy kerítésétől a 

közút szegélyéig – ahol kerékpárút található, ott a kerékpárút 
szegélyéig - terjedő területsáv tisztántartásáról, hulladék- és 
gyommentesítéséről,

b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosságmentesítéséről, 
ahol az ingatlan előtt járda helyett gyalog és kerékpárút talál-
ható, ott a gyalog és kerékpárút ingatlan felé eső oldalának 1 
méter széles területe hó- és síkosságmentesítéséről,

c) közterületre kihajló, valamint az ingatlan előtti közterületen 
lévő és a közterület rendeltetésszerű használatát akadályozó 

vagy a közlekedés illetve a gyalogosok biztonságát veszélyez-
tető növények visszavágásáról,

d) nyílt csapadékvíz-elvezető árkot és annak műtárgyait (áteresz) 
betemet, nem gondoskodik azok karbantartásáról és tisztán-
tartásáról, ezzel akadályozva a csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását.

8. Önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata
11. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
tanúsít az, aki a település címerének használatára, a használat 
korlátaira és ábrázolására vonatkozó, önkormányzati rende-
letben meghatározott szabályokat megszegi és
a) Császártöltés község címerét engedély nélkül vagy attól 

eltérően használja fel,
b) Császártöltés község címerét nem hiteles alakban ábrázol-

ja.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

tanúsít az, aki a település zászlajának előállítására, használa-
tára, a használat korlátaira vonatkozó önkormányzati rende-
letben meghatározott szabályokat megszegi és Császártöltés 
község zászlaját engedély nélkül vagy attól eltérően használja.

9. A temető használatára vonatkozó szabályok megsértése
12. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
el, aki:
a) a fenntartó hozzájárulása nélkül a temetőben sírboltot, sírem-

léket létesít, 
b) az öreg temetőben új síremlék elhelyezése esetén az önkor-

mányzati rendeletben meghatározottaktól eltérő síremlékfor-
mát létesít,

c) a temető területén talajt és gyepet engedély nélkül felás és eltá-
volít, vízelvezetését oly módon végzi, hogy azzal más sírjában 
illetve a temető területén kárt okoz,

d) a temetőben a fenntartó engedélye nélkül fát kivág.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

10. Hatályba léptető rendelkezések
13. § 

(1) E rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett kö-
zösségi együttélés szabályait sértő magatartásokra kell alkal-
mazni.

11. Hatályon kívül helyező rendelkezések
14.§

Hatályát veszti Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységéről szóló 4/1996. (III.24.) rendelete.

Császártöltés, 2020. február 12.

           Lovasi Gábor         Hábermayer Viktória
         alpolgármester      jegyző
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A kormány a hazai oktatás 
fejlesztése céljából elindította 
az országos Lázár Ervin Prog-
ramot, amely az összes általá-
nos iskolás tanuló számára lehe-
tővé teszi, hogy évente egyszer 
eljuthasson színházi, tánc- vagy 
cirkuszi előadásra, komolyze-
nei előadásra, őshonos állatok 
bemutatóhelyeire. Ennek kere-
tében eddig iskolánk 5 osztálya 
ingyenesen vehetett részt a kö-
vetkező előadásokon:
1.osztály: Az eltáncolt cipellők 
(Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont, Kiskőrös)

2.osztály: A róka és a nyúl (Pe-
tőfi Sándor Művelődési Köz-
pont, Kiskőrös)
3.osztály: Aladdin (Katona Jó-
zsef Színház, Kecskemét)
5.osztály: Péter és a farkas (Ka-
tona József Színház, Kecskemét)
6.osztály: Fesztivál + Varázsla-
tos győztesek (Fővárosi Nagy-
cirkusz, Budapest)
A társulatok színvonalas elő-
adásai maradandó élményt 
nyújtottak a gyerekeknek.

Gatterné Haszilló Gyöngyi
pedagógus

A veszélyhelyzetre való tekintet-
tel az 5. osztály közönség nélkül, 
a kamerának adta elő az ünnepi 
műsort. A felvételt a rákövetke-
ző napon, az első órában min-
den osztály a saját tantermében 

tekintette meg.Köszönet a szép 
megemlékezésért az 5. osztály-
nak és felkészítőjüknek Schusz-
terné Bárth Éva tanárnőnek. 

Andocsné Lei Mónika
igazgató

2020. február 22-én szomba-
ton délután rendeztük meg a 
hagyományos farsangi bálun-
kat, melyen az iskola minden 
tanulója részt vett. Rengeteg 
jelmezes produkció sorakozott 
fel, igazán eredeti ötletekkel 
mutatkoztak be a gyerekek. A 
zsűrinek igen nehéz dolga volt, 
végül a következő eredmények 
születtek: a csoportos fellépők 
közül a Nagyik I., a Macskák II. 
és a Négy évszak III. helyezést 
értek el. Az egyéni produkci-
ók első helyezettje az Iskola 

rabja (Liska Botond), második 
a Túrórudi (Mendler Zalán), 
harmadik a Muffin (Halfinger 
Fanni) lett. A nyolcadikosok 
büfével kedveskedtek a vendé-
geknek, számtalan finomsággal 
várták a falatozni vágyókat. 
A tombolán a felajánlásoknak 
köszönhetően értékes nyeremé-
nyekhez lehetett jutni. 
Köszönjük a 8. osztály, a Diák-
önkormányzat és a SZMK tá-
mogatását.

Pittenauer Rita
pedagógus

A kiskőrösi Petőfi Sándor Evan-
gélikus Gimnázium által szer-
vezett „Levelész-matekész” 
versenyen iskolánk tanulói ki-
válóan szerepeltek.
Schaffer Noel 7. osztályos tanu-

ló 2. helyezést, Miskolczi Ákos 
8. osztályos tanuló 3. helyezést 
ért el.
Felkészítő tanáruk: Barabásné 
Baranyai Hajnalka
Gratulálunk!

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Lázár Ervin Program

Megemlékezés
március 15-ről

Farsang az iskolában

Matematika siker!

Fontos telefonszámok a veszélyhelyzet idejére:

Krízisvonal: 00 36 20 211 4348

Háziorvosok: 
Dr. Rígler Kálmán: 06-78/443-142,

Dr. Terentyák András: 06-78/443-231

A Polgármesteri Hivatal központi telefonszáma: 06-78/443-320/22-es  mellék

Boltok, ahonnan kiszállítják a megrendelt árut:
Angeli bolt 00 36 30 747-1473 vagy 00 36 30 319-0778

Szamosi bolt ABC 06-78/443-147
Zöldségbolt: 00 36 70 636-2993

„Nincs az a vírus, ami kicsavarná a kezünkből 
azokat az egyszerű lehetőségeket, amelyek alapján 
jól bánhatunk egymással, tehetünk egymásért és 
magunkért.”

(Pál Ferenc - Feri atya)

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik ebben a krízishelyzetben önzetlen 
munkavégzésükkel segítenek a császártöltésieknek.

A rendelőben, a gyógyszertárban dolgozóknak, az Idősek Otthona dolgozóinak, a tűzoltóknak,  
a polgárőröknek, az iskola és az óvoda dolgozóinak.

Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a közmunkásoknak, az önkénteseknek. 
A vállalkozásoknak, akik küzdenek a munkahelyek megtartásáért, a munkavállalóknak, akik  
a veszélyhelyzet ellenére vállalják a munkát.

A szolgáltatóknak, a posta dolgozóinak, a kereskedelemben dolgozóknak, a mindennapok 
zavartalan biztosításáért, krízishelyzetben az önzetlen munkavégzésért.

Köszönöm mindenkinek, aki segít, hogy Császártöltés lakossága könnyebben átvészelje ezt  
a nagyon nehéz időszakot.

Köszönöm mindenkinek, aki otthonmaradásával segíti a vírus legyőzését!

Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Nem panaszkodhattak Császár-
töltésen a szórakozni vágyók, 
hiszen két bál is várta őket a 
báli szezonban. Január 25-én 
a Császártöltési Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Szülői Munkaközössé-
ge által szervezett Iskolabálon 
vehettek részt az érdeklődők. 
A műsorban közreműködött a 
Császártöltési Fúvószenekar, a 
Musical Stúdió tagjai és a bajai 
Gemenc Alapfokú Művészeti 
Iskola társastáncosai. Az est 
meglepetése a szülőkből és ne-
velőkből álló tánckar volt, akik 
fergeteges hangulatot teremtet-
tek produkciójukkal. A Szülői 
Munkaközösség a bál bevételé-

ből a készülő uszodába vásárol 
sporteszközöket.
Február 8-án a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat tartotta meg a Sváb 
bálat. A műsorban fellépett a 
Hajósi Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Tánccsoport, a Csá-
szártöltési Német Nemzetiségi 
Tánccsoport és a Fuchs Kórus. 
Mindhárom produkció hatal-
mas sikert aratott a vendégek 
körében. A bál bevételét a Sváb 
Értéktárházban kialakítandó 
Sváb konyha berendezésére for-
dítják a szervezők. 

Rácz Hajnalka
művelődésszervező

A fejtetvesség előfordulása év-
ről-évre visszatérő jelenség az 
iskolában és az óvodában.
A fejtetű jellemzői: A fejte-
tű apró 3-4 mm nagyságú, 
szárnytalan rovar, amely szí-
nét a haj színének megfelelően 
változtatja. Petéit erős, cement 
anyaggal szorosan a hajszálak 
tövéhez ragasztja. A serké-
ből 8-10 nap után kelnek ki és 
10-12 nap múlva már kifejlett 
példányokká válnak. Csak az 
emberi hajban él és vérrel táp-
lálkozik. A nőstény 2-3 hóna-
pig él, ezalatt 2-300 sertét rak. 
Jellemző tünete a viszketés és 
a vakaródzás a hajas fejbőrön. 

Közvetlen érintkezéssel, vala-
mint közös használati tárgyak 
útján terjed.
A serke és a tetű általában a ha-
lánték és a tarkótájon található.
A tetű irtása: A gyógyszer-
tárban kapható sokféle tetű-
irtószer, valamint tetűriasztó, 
megelőző szer. (Neemoxa, 
NIX, Paranit, Nyda, Hedrin, 
Nittyfor, Pedex)
A kezelést a tetűirtószerhez 
mellékelt utasítás szerint gon-
dosan kell elvégezni. A hajat 
teljesen át kell itatni! Az elhalt 
serkéket a hajszálakról egyen-
ként, a két körmünk közé fog-
va lehúzással vagy sűrű foga-

A hagyományt a finom ízek-
ben és a közösség összetartá-
sában őriztük a császártöltési 
sváb disznóvágáson. Azonban 
a részletekben is tartottuk a régi 
szokásokat.
Az előkészületek hajnalban 
kezdődtek. A segítőket először 
is pálinkával kínáltuk. Régen 
a családokban a legügyesebb, 
leggyakorlottabb férfi szúrta le 
a disznót és aztán ő is bontotta 
fel. Ügyes böllért hívtunk erre 
a munkákra. A vért felfogtuk s 
ebből készült reggelire a hagy-
más vér, de készült a reggelihez 
sült máj és sokféle pogácsa is. A 
kolbász, hurka a császártöltési 
sváb ízlés szerint készült.

A kolbásztöltő versenyen 8 
csapat indult. Vendégségbe 
hívtuk a hartai Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület tagjait, s őket a 
hartai polgármester is elkísérte. 
A zsűri nehéz helyzetben volt, 
mert mind a 8 csapat finom kol-
bászokat készített.
Különdíjak:
A legmesszebbről érkezett csa-

pat: Hartai Tűzoltó Egyesület
A legjobb megjelenés ABBA – 
Levek
A leghangulatosabb csapat 
CsigaAlkesz Team
I. helyezett CsigaAlkesz Team,
II. helyezett Arról Kolbul,
III. helyezett Töltési Száumágák.
A lányok, asszonyok, gyerekek 
a hájas és kelt kalácsok készí-
tésében ügyeskedtek. A kelt 
kalácsokból vittünk az Idősek 
Otthona lakóinak is. Egész nap 
legalább százan segédkeztek, 
figyelték a munkálatokat, s a 
vacsorán is minden hely elkelt.
A hagyományos disznótori va-
csora húslevessel kezdődött, 
amelyet a Tűforgató asszonyai 

készítettek, majd sült hurkával, 
kolbásszal, folytatódott. Sokféle 
finom süteményt hoztak a ven-
dégek és a kemencében sütött 
kelt kalácsok is gyorsan fogy-
tak. A vendégek finom italokat 
is hoztak. A jó hangulatról a 
Fuchs zenekar gondoskodott.

Rácz Hajnalka 
művelődésszervező

Báli szezon 
Császártöltésen

Tisztelt Szülők!

Hagyományőrző 
falusi disznóvágás 

Császártöltésen

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Március 3-án nagysikerű elő-
adást nézhettek meg az iskola 
alsós tanulói a könyvtárban, a 
Léghajó Meseszínház előadá-
sában. Ludas Matyi történetét 
szinte minden gyerek ismeri, 
mégis felejthetetlen élményt 
nyújtott a színészek játéka. Az 

interaktív előadás megmozgat-
ta a gyerekek testét és lelkét is. 
Reméljük, még sok ilyen vidám 
programmal ajándékoz meg 
bennünket az iskola!

Barabás Józsefné
pedagógus

A magyarországi németek ki-
telepítésének emléknapja al-
kalmából az ország számos 
településén tartanak megemlé-
kezéseket. Császártöltés Község 
Önkormányzata, a Császártöl-
tési Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal közösen a Ligetben  
tartott megemlékezéssel egybe-
kötött koszorúzást a Kitelepíté-
si Emlékműnél. Lovasi Gábor 
alpolgármester beszédében 
felidézte a kor tragikus esemé-
nyeit.
 „Császártöltésen az első kite-
lepítés 1947. augusztus 17- én 
volt. Ekkor az első listán szerep-
lő embereket vitték el, a többiek-
nek sikerült elbujdosni. A máso-
dik 1948. január 28-án és 29-én 
volt. Aki a listán szerepelt, azt 
családjával együtt toloncolták 
ki. Megfosztották őket házuktól, 
hazájuktól. Marhavagonokba 
zárva, embertelen körülmények 
között indultak útnak a bizony-
talan jövő felé. Németországban 
is nehéz körülmények várták 

őket. A semmiből kellett új éle-
tet teremteniük. Sokáig remény-
kedtek, rendületlenül hitték, 
hogy egyszer még hazatérhet-
nek. Az üresen maradt telepü-
lésekre, a kitelepítettek helyére, 
szintén szülőföldjükről elüldö-
zött családok kerültek.”
Az emlékműsorban közremű-
ködtek Fejes Fanni és Györgye 
Melissza szavalattal és a Fuchs 
Kórus magyar és német dalok-
kal. 
A koszorúzás után a Könyv-
tárban került sor „A sváb sors 
Magyarországon, sváb sors 
Császártöltésen” című kiállítás 
megnyitójára. Takácsné Stalter 
Judit polgármester asszony 
megnyitó beszédében elmond-
ta, hogy a kiállítás Knipl István, 
Bolvári Csaba, Zsin Ágnes és 
Ledniczky Réka, valamint a Ter-
ror Háza Múzeum által rendel-
kezésünkre bocsájtott anyagok 
felhasználásával készült. 

Rácz Hajnalka
művelődésszervező

Sváb sors 
Magyarországon, sváb 

sors Császártöltésen

Színházi előadás 
az iskolában

A Léghajó Meseszínház a Könyvtárban az alsós diákoknak 
a Ludas Matyi zenés interaktív előadását tartotta nagy sikerrel

Újszülöttek:
Kovács Emma - született: Kis-
kunhalas, 2020. január 26., any-
ja szül. neve: Cári Kinga
Bárth Nara - született: Baja, 
2020. január 9., anyja szül. neve: 

Nagy Adina Mirela

Házasságot kötöttek:
Százados Ildikó Gyöngyi és 
Schindler Tamás, házasságkö-
tés időpontja: 2020. február 14.

Anyakönyvi hírek

zatú fésűvel el kell távolítani. A 
szerrel a család többi tagját is le 
kell kezelni! Fertőzött gyermek 
ágyneműjét, ruházatát 60 fo-
kon át kell mosni, a használati 
tárgyakat fertőtleníteni kell!
A tetvesség megelőzése: Leg-
hatékonyabb tényezője a szülői 
gondoskodás!!!
Figyeljünk arra, ha a gyer-
mekünk vakaródzik! Hetente 
legalább egy alkalommal ellen-
őrizze gyermeke haját! Téves 
az a hiedelem, hogy a tetű csak 
piszkos, elhanyagolt családok-

ban fordul elő, ezért nem kell 
szégyellni, mert bárki megfer-
tőződhet. Negyedévente szű-
rővizsgálatot végzek, ha tetves 
gyermeket találok, értesítem a 
szülőket.
A gyermek kezelése elsősorban 
a szülő kötelessége és feladata. 
Az óvodai és iskolai házirend 
szerint a kiszűrt és lekezelt 
gyermek csak védőnői igazo-
lással mehet újra közösségbe.

Wicker Jánosné
védőnő



2020. március

15

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

2020. márciusSPORT

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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X. Szilády-KIE Kupa 
Kiskunhalasi Torna

Weitz Viktor - a torna játékosa
Viktor Kiskunhalason vett részt egy focitornán, ahol kiemelt 

játékos lett. Gratulálunk neki!

Február végén rendezték meg Kecskeméten a 2020. évi újonc 
országos bajnokságot. Lei Balázs, a Bánáti  6.osztályos tanulója 

U13-ban ezüstérmet szerzett.
Gratulálunk! Hajrá Balázs!!!

KÉPES HÍREK

Farsang az óvodábanFarsang az iskolában
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