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Alma, saláta és üdítő osztás a lakosságnak
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Tisztelt Pedagógusok!
A példaképeink bennünk élnek,
talán észre sem vesszük, hogy
akikre felnézünk, figyelünk,
azoktól átveszünk szokást,
gondolkodást,
világnézetet,
személyiségünk alakulásában
meghatározóvá válnak. Nekem
az általános iskolában ilyen
példaképem volt Dobosi Jenőné tanárnő és Tamás László tanár úr. Nagyon megszerettem
általuk a magyar irodalmat
és a történelmet. Nem is volt
kérdés, érettségi után magyartörténelem szakon tanultam
tovább. Nekem meghatározó
volt a találkozás e két kiváló pedagógussal.
Előzőz években a pedagógusok
köszöntésén beszéltem már történelmünk nagy, kiemelkedő
pedagógusairól, akik tudományos munkáikban és a gyakorlatban is sokat tettek az oktatás
megreformálásáért. Megosztom az olvasókkal is ezeket a
gondolatokat.
Apáczai Csere Jánost első helyen kell említenem, nem túlzok, ha azt mondom, a magyar pedagógiatörténet talán
legkiemelkedőbb alakja. Jóval
megelőzte korát. Olyan programmal állt elő, ami a XVII. századi Erdélyben szokatlan, de
mondhatom azt is, hogy megbotránkoztató volt. Az alapfokú
iskolahálózat kiépítését, a nemzeti nyelven való oktatás megteremtését szorgalmazta. Azt
hangoztatta, hogy a tanuló képességeit kell figyelembe venni
és ehhez mérni a feladatokat.
Azt vallotta, hogy az iskolának
nevelő munkát is kell végeznie.
Műveltsége, előrelátó gondolkodása nem talál talajra a XVII.
századi Erdélyben.
Néhány évvel ezelőtt a közel
500 éves Marosvásárhelyi Líceum ódon folyosóin sétáltam, s
közben nézegettem a százéves
tablókat és mindeközben magával ragadott az iskola hangulata. Az aulában a névadó Bolyai
Farkas mellszobra előtt hos�szasan időztem. Bolyai munkássága idején virágkorát élte

az iskola. Ötvenegy évig volt itt
matematikaprofesszor e kiváló
természettudós, aki hét nyelven
beszélt, irodalmi alkotásai kiemelkedőek és pedagógiai gondolatai, szemlélete meghatározó volt az iskola életében s ma
is megszívlelendőek. Az első és
legfontosabb gondolata, hogy
nincs olyan gyermek, akit nem
lehet megtanítani írni, olvasni,
számolni. A legfontosabb, hogy
saját képességeit vegyük figyelembe s ehhez mérjük a feladatokat. Mindenkiben ott szun�nyad a tehetség, csak meg kell
találni mi az, ami érdekli, amiben jeleskedik, s azt kell erősíteni. A differenciált oktatás híve
volt: nem szabad a gyermeket
skatulyába zárni. Az a jó pedagógus, aki nem pecsételi meg
már a legelső hibánál a tanulót.
Hangoztatta, hogy a pedagógus
személyes példája nagyon fontos, a fegyelmezett emberi magatartás és tudás. Bolyai elvei
nagyon közel állnak a majd kétszáz évvel korábban élt Apáczai
Csere János gondolataihoz.
A császártöltési pedagógusok
munkájában meghatározó e két
gondolkodó szemlélete.
A pedagóguspálya életprogram, elkötelezettség, ahol nem
lehet rontani. A pedagógusnak
mindennap 100 százalékosan
kell teljesítenie. Tanáraink által
ismerjük meg a világot, tapasztalunk egy értékrendet általuk.
Hogy milyen emberek leszünk,
milyen utat választunk az életben, rajtuk is múlik
Látom, az óvodában az óvónők

Szabó Károlyné köszöntése 90. születésnapja alkalmából.
A képen szereplő tortát élete első sütéseként Sasvári András
sütötte az ünnepeltnek. Megegyeztek, ha ő lesz kilencven éves,
Szabó Károlyné süt neki

Stalter Mátyásné köszöntése 90. születésnapja alkalmából
milyen szépen irányítják a gyermekeket a játékon keresztül az
ismeretek elsajátítása felé.
Látom, hogy az iskolában sorra születnek az eredmények:
a kompetencia felmérés eredményei kiváló rangra emelték
iskolánkat, a különböző iskolai
tanulmányi versenyeken, szavalóversenyeken rangos díjakat
hoznak el a Bánátis diákok.
Tudom, Önök, akik aktív pedagógusok, jó útravalót kaptak kollégáiktól, akik ma már
nyugdíjasok. Példaértékű munkájukat, szemléletüket viszik
tovább, s bízom benne, hogy
Önök is, majd a jövő császártöltési pedagógusainak ezt a stafétát adják tovább.

Nyugdíjas
pedagógusainknak jó egészséget kívánok és
még sok aktív évet, melyben
tanácsaikkal,
közreműködésükkel segítik az óvoda és az
iskola munkáját. Az aktívan
dolgozóknak kívánom, hogy
továbbra is ilyen színvonalon
végezzék munkájukat, melyhez
szintén jó egészséget és sok örömöt kívánok!
Idén a veszélyhelyzet miatt nem
tudom Önöket személyesen,
egy kis fogadás keretében köszönteni így ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a császártöltési pedagógusokat. Isten áldja
mindnyájukat!
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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A 2020. évi hulladékgyűjtés rendje
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az FBH-NP Nonprofit KFT
2020. évben is ellátja a biológiailag 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 település területén.
A zöldhulladék elszállításának

időpontjai 2020. év májusától
2021. év áprilisáig:

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)
2020. év

péntek

2021. év*

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

ápr.

29.

26.

24.

21.

18.

16.

13.

11.

8.

5.

5.

2;30.

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA
(sárga fedeles edény)
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása
2020.12.31.-ig páratlan heteken,
pénteki napokon 2021. 01. 01.-től
páros heteken, pénteki napokon
történik. A csomagolási hulladék
gyűjtésére alkalmas edényzetben
elhelyezhető hulladékok:
• Papírhulladék, italoskarton
(újság, folyóirat, füzet, könyv,
hullámpapír, csomagolópapír,

kartondoboz lapítva, kiöblített
italos kartondobozok kupak nélkül.
• Műanyag- és fémhulladékok
(kiöblítve, kupak nélküli PET
palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos,
ásványvizes, üdítős flakonok;
műanyag zacskó vagy szatyor,
háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉSE
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is péntek,
az eddig megszokott módon.
Amennyiben a háztartásban
nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy

többlethulladék elszállítására
alkalmas zsákot biztosít a szolgáltató díj ellenében, mely zsák
beszerezhető a Polgármesteri
Hivatalban.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente két alkalommal/ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az
ingatlantulajdonos, aki minden
negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem
rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett

lom (feleslegessé váló használati tárgyak, eszközök, bútorok,
egyéb kisebb méretű tárgyak,
anyagok zsákolva és kötegelve)
kerül elszállításra. A lomtalanítási igény a +36-20/401-4304 telefonszámon jelezhető.
A veszélyhelyzet ideje alatt a
lomtalanítás szünetel.

www.csaszartoltesiek.hu
4

Megemlékezés a felvidéki
magyarok kitelepítéséről

Sajnos a mostani helyzet mindent felülír. A felvidéki magyarok kitelepítéséről való megemlékezés is csak otthonainkban
történhetett meg. Minden évben sokan eljöttek, hogy a Ligetben elhelyezett emlékműnél
róják le kegyeletüket, és együtt
emlékezzünk a történelem e

gyászos eseményére. Most a
falu lakossága nevében egyedül
helyeztem el az emlékezés koszorúját. Engedjenek meg egy
kis történelmi visszaemlékezést
erre a szörnyű időszakra.
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Van tovább!
Kedves látvány, amikor az alig
járni tanuló, pöttömnyi gyermek néhány lépés után a földre
tottyan, lecsücsül, a szülő pedig
odakiált: ”Hoppá!”. Bátorítja,
hogy ne hagyja magát, ne maradjon ülve, hanem keljen fel.
Ha nem képes egyedül, akkor
felállítják, hogy a pici újra próbálkozzon, bizonyítson, tovább
lépkedjen.
A fáradságtól kimerülten a felnőtteknek jól esik séta közben
leülni, egy kissé megpihenni,
s újult erővel továbbindulni.
Munka közben szükséges időnként leállni, erőt gyűjteni, majd
folytatni a tevékenységet. Olykor azt is tapasztaljuk, hogy
olyan pillanathoz érkezünk,
amikor arra a belátásra jutunk,
hogy nem megy tovább. A megtorpanás kellemetlen, belenyugodni képtelenségnek tűnik.
Nagyon nehezen elviselhető,
mert elfogadhatatlan, hogy
erőnk határához érkeztünk. Ez
nem csak a fizikai képességeinkre vonatkozik, hanem a lelkiekre is.
Az emberi lét megpróbáltatásokkal, küzdelmekkel jár. A
szülők számára nem kis gondot
jelent a családtagok megélhetésének, az élethez legszükségesebbeknek, a gyermekek iskoláztatásának a biztosítása. A
mindennapok munkatempója,
az állandó hajsza olykor kibírhatatlanná, elviselhetetlenné
válik. A háztartásokban nagy
gond lehet a betevő falat, a fűtőanyag, a villanyáram, a gáz,
a lakbér, a gyógyszerek biztosítása, kifizetése…A megélhetési
gondok mellett a családoknak
olykor megannyi más problémával kell megküzdeni, ami
az emberek közötti kapcsolatokat terheli vagy ellehetetleníti: alkohol, drog, agresszivitás, ellenségeskedés, stb. Lelki
vonatkozásban jelentkezhet a
korosztályok közötti feszültség,
csalódottság, kiábrándultság,
kétely, reményvesztettség. Súlyos terhet okozhat a családi
béke felborulása, barátság, sze-

retetkapcsolatok megszakítása,
haláleset, elmagányosodás.
A fokozott elgyengülés elviselése, a feleslegesség érzete.
Fájdalmas lehet a csalódottság,
a megnemértés, a félreértettség,
a depresszió, az életuntság és
egyéb a lelket marcangoló élethelyzet. Az idős kor megpróbáltatásai kínosakká válhatnak.
A fokozott elgyengülés, a feleslegesség érzetének elviselése,
betegség, szenvedés, gyötrődés
kínjai alatt is megfogalmazód-

belátásra bír bennünket, egész
más fényben látjuk a dolgokat,
hirtelen elviselhetővé válik a
már-már lehetetlen, elképesztő
helyzet is. Ilyenkor boldogan
állapítjuk meg, hogy: „Mégis
van tovább!”, belátjuk, hogy a
csüggedés ellenére új remén�nyel, megújult erővel, Isten segítségével tovább viseljük terhünket, keresztünket. Kialakul
bennünk a meggyőződés, mely
szerint nem szabad egykön�nyen feladni a reményt, a ne-

egyedül Isten képes új megoldást nyújtani. Amikor úgy tűnik, hogy minden veszve van,
a kegyelem azt sugallja, hogy
mindent elnyertem. Erőtlenségem megtapasztalásában, gyengeségem tudatában egyedül
Istenhez fordulhatok, akinek
segítségével minden nehéz, lehetetlen helyzetből is van kiút,
van megoldás, van tovább! Nem
én vagyok annak megmondhatója, hogy mennyi nehézséget
viselhetek el, képességeimnek,

hat: „ Elegem van mindenből!”
Előbb vagy utóbb az élethelyzetek, a különböző reánk nehezedő terhek súlya alatt görnyedve
megismerjük azt az érzést, hogy
„Nem bírom tovább!” vagy „
Kész, nincs tovább! Bármennyire is akarom, nem megy, összeroppantam.”
Azután jön valaki, aki meghallgat, mond egy bíztató, bátorító
jó szót, kedvesen ránk mosolyog, s máris erőt merítünk a
helyzet elviseléséhez. Lehet,
hogy egy jól átaludt éjszaka,
egy friss ébredés, egy jó hír,
egy váratlan javulás, jobbrafordulás változtatja meg nemcsak a kedélyünket, de más

hézségek terhe alatt keresztény
hitünk ereje megtart, felemel.
A hívő tudja, hogy ez nem egyszerű kedélyváltozás csupán,
hanem a lélek mélyén ápolt
keresztútjáról elmélkedve a mi
keresztutunk minden nehézségeivel járhatóvá válik. Istennél
semmi sem lehetetlen, megoldhatatlan. A költő kifejezése
értelmében az életutunkon hófúvásokkal találkozhatunk, de
a befújt, járhatatlan út mellett
felfedezhetjük a kiutat, az új
lehetőséget. A népi bölcsesség
ezt úgy fogalmazta meg, hogyha bezárul egy ajtó, Isten kinyit
egy ablakot. Ahol az ember már
nem lát semmi lehetőséget, ott

teherbírásomnak hol a határa.
Pál apostol tapasztalata a hívő
életében valósággá válik: amikor elgyengülök, lehetőségem,
türelmem határához érkezem,
összetörten lerogyok, akkor vagyok erős, mert mellém áll az
Isten.
Ez is a húsvéti titok megtapasztalása. Nemcsak a távoli jövő
tölthet el reménnyel, hanem a
jelen elviselhetetlennek tűnő
nehézségei közepette új erőt
nyerek, s boldogan tapasztalom, hogy a hit átsegít minden
nehézségen. Igenis van tovább!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
Plébános
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Facsemetét kaptak
a 2019-ben született
császártöltési babák

Éppen kimentek a meghívók,
a tábla elkészült (köszönet érte
Rausch Györgynek- Eckerle
Kft), a nagycsoportos ovisok
lelkesen gyakorolták a tavaszköszöntő (babaköszöntő) verset, mikor feje tetejére állt a
világ és benne mindannyiunk
élete. Hirtelen veszélyes lett a
közösségi érintkezések minden
formája, a programok megtartásáról szó sem lehetett.
Erről persze a természet nem
tudott semmit. A fák bontották a virágokat, zöldült a liget,
megérkeztek a gólyák is. Tanakodtunk, milyen módon ültesse
el a „Falatkák” Óvodai Alapítvány az előző évben született
császártöltési babák üdvözlésére szánt facsemetét. Ráadásul
az idei a 10., jubileumi alkalom
lett volna.
Ahogy „a virágnak megtilta-
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ni nem lehet…”, úgy mi sem
hagyhattuk annyiban ezt a szép
hagyományt. Az Önkormányzat sietett a segítségünkre: beszerezték a facsemeténket, amit
a sajátjaikkal együtt el is ültettek a „Garamvölgyi közben”.
Hálásak vagyunk érte.
Sajnos a tervezett ünnepélyes
jubileumi program versestől,
énekestől, babástól, mamástól,
papástól elmaradt, de a kuratórium két tagja (Herner Melinda
és Vikkerné Horváth Zsuzsanna) bábáskodott a facsemete elhelyezésénél. Ha nem is énekeltünk, de nagyon sok szeretettel
gondoltunk az új jövevényekre,
akiket ilyen módon is közösségünkbe fogadtunk.
Üdvözlettel: Herner Melinda
„Falatkák” Óvodai Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

Megváltozott
az óvoda élete is
Május van, napsütéses, virágillatos. Ebben az időszakban már
az anyák napi délutánokra készültünk, a nagycsoportosok az
évzáróra, ovis ballagásra gyakorolták a sok verset, éneket.
Ez az év most nagyon másképpen alakul. Jött egy járvány, egy
láthatatlan valami, aminek pont
abban rejlik a veszélye, hogy
nem látjuk szabad szemmel.
Még mi felnőttek sem tudjuk
felfogni, hogy mi történik körülöttünk. Képzeljük el, a pici
gyerekek hogyan érthetnék?!
Ők a felnőttek reakcióit látják,
abból érzékelik, hogy itt valami
nagyon megváltozott. Ha pedig
óvatlanul elkapnak a médiából ezt-azt, ami nem nekik van
megfogalmazva, akkor különösen összezavarodik a világképük. Ezért különösen nagy
a felnőttek felelőssége ebben
az időszakban. Nem pánikot
keltve, de el kell magyarázni a
gyerekeknek - bármilyen korosztályba tartozzanak is - a saját
szintjükön, hogy mi ez a megváltozott helyzet. Miért nem találkozhatnak a nagyszülőkkel,
miért nem mehetnek át a kis
barátaikhoz, miért nincs játszótér, miért kell maszkot húzni,
miért törölgetik a kilincseket
fura szagú kendőkkel, miért
nincs a megszokott óvodai élet.

Sorolhatnám a miérteket napestig. Gondolom, a kisgyerekes
szülők ezt tapasztalják folyamatosan.
Az országos veszélyhelyzet kihirdetése óta óvodánk ügyeletet tart. Először mi is tanácstalanul álltunk a hogyanok előtt,
hiszen első körben nem voltak
egységes igazodási pontok az
óvodák számára. Március 17-től
Takácsné Stalter Judit polgármester saját hatáskörében rendkívüli óvodai szünetet rendelt
el, ami nem a tejes leállást, hanem az ügyeleti rendszerre való
átállást jelentette. Április 30-án
életbe lépett egy országos kormányrendelet, ami az óvodai
ügyeletet igénylő gyermekek
csoportonkénti számát 5 főben
határozza meg (vegyes életkorú
csoport). Azokat a gyermekeket, akiket semmilyen más módon nem tud a szülő napközben
elhelyezni, az óvodavezetővel
előzetesen egyeztetve, nagyon
körültekintően, folyamatos biztonsági intézkedések mellett
tudjuk ellátni. Természetesen
most fokozottan érvényes, hogy
csak teljesen egészséges gyermekek kerülhetnek az intézménybe.
Vigyázzunk egymásra!
Herner Melinda
óvodapedagógus
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Menő Menzák pályázat

A Menő Menzák pályázat keretén belül az iskolás gyermekek a tanév folyamán többször
kaptak 100 %-os gyümölcsleveket. Szerettük volna, hogy a
karantén idején is hozzájussanak tanulóink ezekhez a vitaminban gazdag ivólevekhez.

A csomagok összeállításában
az iskola dolgozói vettek részt.
A diákokhoz az Önkormányzat
segítségével juttattuk el az italokat! Köszönjük szépen mindenki segítségét!
Dóráné Heibl Anikó
pedagógus

Digitális oktatás
a Bánátiban
„Hiányoznak, mert a pedagógus legnagyobb szuperképessége, hogy más gyermekét is szereti, és szeret vele lenni. Ezért
lett tanár. Mert ezt a szupererőt
megérezte, csiszolta és fejlesztette. Ezért lett egy hét alatt
online iskola. Nem azért, mert
kötelező. Azért, mert nekünk
fontos. Igen, a gyermek. A tied.
Hiányzik. Visszavárjuk!”
A 2020. március 13-án este bejelentett rendkívüli kormányzati
intézkedések alapján, a koronavírus terjedésének lassítása
érdekében március 16-tól az általános iskolás és a középiskolás tanulók nem látogathatják
a közoktatási intézményeket.
A rendkívüli intézkedések elrendelése azonban nem jelenti
azt, hogy az iskolákban nincs
tanítás, csupán az nem az iskola
épületében folyik. A mindennapos iskolába járás helyett a
diákok számára az iskolák távoktatási formában biztosítják a
tanulás és a tanulmányi követelmények elsajátításának lehetőségét.
A Császártöltési Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános
Iskolában is ezt kellett megoldanunk. Március 16-án, hétfőn
rendkívüli tantestületi értekez-

leten megbeszéltük az oktatás
technikai részleteit. Kialakítottuk, megterveztük, hogy az
előttünk álló hetekben, hónapokban milyen módon tudjuk
biztosítani az oktatás folytatását. A pedagógusok közös erőfeszítéssel azon dolgoztak, és
dolgoznak, hogy minél jobban
alkalmazható, tanítványaink
számára a tanulás lehetőségét
és szükségességét megtestesítő
távoktatási formákat vezessünk
be.
Pedagóguskollégáim kiválóan
teljesítették és a mai napig teljesítik a rájuk nehezedő feladatokat. Nem kevésbé fontos ebben
az időszakban, hogy a szülők is
partnerként segítsék a tanárok
munkáját, lehetőségeikhez képest mindent megtegyenek a sikeres közös munka érdekében.
Köszönet a szülőknek az eddigi
erőfeszítésekért és azért, hogy
megértették, csak együtt, közös
akarattal lehetünk sikeresek!
Remélem, hogy a tanév hátralévő részének feladatait is
zökkenőmentesen teljesítjük és
a megérdemelt nyári pihenést
a jól végzett munka örömével
kezdhetjük meg.
Andocsné Lei Mónika
igazgató

Alapítványi hírek

A „Falatkák” Óvodai Alapítvány minden óvodásnak gyereknapra egy pöttyös labdát

ajándékoz, melyet május utolsó
hetében az óvoda dolgozói fognak kivinni.
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Nehéz hónapok
2020. március 8-a óta látogatási tilalom van a Császártöltési
Idősek Otthonában. Minden kötelező intézkedést megteszünk,
hogy elkerüljük a nálunk élő
lakók Covid-19 vírussal fertőződését. Nagyon nehéz ez minden kollégának, és minden itt
lakónak. Igyekszünk, hogy az
időseket mindenről pontosan
tájékoztassuk, hogy megnyugtassuk őket. Igyekszünk, hogy a
bezártság miatt ne hatalmasodjon el a depresszió. Mégis sokkal csendesebbek azóta a mindennapjaink. Délutánonként az
udvaron szomorú énekszóval
múlatják az időt a lakók, Knipl

Vera néni vezetésével. Valahogy
minden nótában benne van a
bánat. Hiányoznak a gyerekek,
az unokák, a barátok. Mindenki tudja, hogy ezek az intézkedések azért vannak, hogy az itt
élő időseket védjék. Az eszünkkel tudjuk, de a szívünk majd
megszakad. Mit lehet ilyenkor
mondani? Talán csak azt, hogy
egy kicsit tartsunk még ki! Reménykedünk, hogy hamarosan
feloldják a látogatási tilalmat, és
újra mindenki magához ölelheti
rég látott szeretteit. Egy kicsit
tartsunk még ki!
Flaisz Emőke
intézményvezető

Fasor
a Garamvölgyi közben
Összefogással megint lett egy
szép színfoltja Császártöltésnek.
A díszszilva fasorért köszönet
Császártöltés Község Önkormányzatának, a Császártöltési
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Császártöltési
Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskolának, a
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Császártöltési Német Nemzetiségi Óvodának, a Csengőszó
Császártöltési Iskolai Alapítványnak, a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítványnak és
a „Falatkák” Óvodai Alapítványnak, akik ebben az évben
ide ültették a 2019-ben született
gyermekek fáját, egy szép díszkörtefát.

TrachtTag 2020

Megőriztük elődeink dalait,
táncait, ételeit. Sokat jelent ez
számunkra. Nemcsak egy éneket, táncot vagy sváb szavakat,
ennél sokkal többet! Emlékek
szüleinkről, nagyszüleinkről,
hisz ők tanítottak minket mind-

ezekre. S amíg megtartjuk hagyományainkat, amíg énekeljük dalaikat, táncoljuk táncaikat
rájuk is emlékezünk.
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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A tornaterem felújítása
Iskolánk nagy gondot fordít
arra, hogy tanulóink minél jobb
körülmények között tanulhassanak és sportolhassanak. 2019ben elkezdődött az uszoda felújítása és ősztől a diákok már az
újjávarázsolt folyosót és öltözőket használhatták.
2020 tavaszán a nemzetiségi
pályázatnak köszönhetően elkezdődhetett a tornaterem felújítása is. Az elavult világítást

modern,
energiatakarékosra
cserélték le. Hamarosan megkezdődik az ablakok cseréje. A
vakolat kijavítását követően a
falak is festésre kerülnek és az
épület egy része külső szigetelést kap. A felújítást követően
diákjaink és a falu lakosai szép,
megújult környezetben sportolhatnak.
Sebestyénné Márin Anna
igazgató helyettes

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
Tóth Szonja - született: Baja,
2020. április 22., anyja szül.
neve: Hóman Dóra
Házasságot kötöttek:
Gál - Inges Dóra és Török
Ádám, házasságkötés időpontja: 2020. március 14.
Orbán Anita és Varga Zoltán,
házasságkötés időpontja: 2020.
április 2.

Valter Melissza és Schaffer
György Zoltán, házasságkötés
időpontja: 2020. április 3.
Fülöp Réka és Csóti Csaba,
házasságkötés időpontja: 2020.
április 24.
Simon Ibolya és Márton Tamás
házasságkötés időpontja: 2020.
május 4.
Állampolgársági esküt tett:
Noack Zorka - 2020. március
25-én

Tóth Szonja

Orbán Anita és Varga Zoltán

Csóti Csaba és Fülöp Réka

Befejeződött a Sváb Értéktárházban a felső szint festése, mázolása

Gál-Inges Dóra és Török Ádám

Ajtókat, ablakokat cseréltünk az Angeli Mátyás Közösségek Háza
hátsó traktusán. A Fazekas Ház, az edzőterem és a hátsó raktárak
kaptak új nyílászárókat

Gál-Inges Dóra és Török Ádám

Schaffer György Zoltán és
Valter Melissza

Simon Ibolya és Márton Tamás
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Az uszoda felújítása

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Császártöltés község közéleti lapja
Kiadja:
Császártöltés Község
Önkormányzata
Kiadó címe:
Polgármesteri Hivatal
Császártöltés, Keceli u. 107.
+36-78-443-320
www.csaszartoltes.hu
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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

A tornaterem felújítása
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2019. évben születettek fája
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL
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Májusfát állított a Császártöltési
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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