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Oltassuk be magunkat, 
győzzük le a járványt!

Iskolai farsang

KÉPES HÍRADÁS
H Í R M O N D Ó
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Két sorban állunk… Nincs har-
madik… Az emberek egyik 
sora a Covid vírusfertőzésért 
áll sorban. Ez jól halad. Manap-
ság napi 8-9000 ember jut el a 
megfertőződésig. (Valójában 
jóval több.) A másik sor vé-
dőoltásért áll sorba. A kérdés 
melyiket válasszuk. A vírust 
vagy a védőoltást. Van, aki a 
vírusban jobban bízik, mint a 
tudományban és a tudományos 
tényekben. Lelke rajta. A fertő-
zés addig terjed, amíg megfe-
lelő sűrűségben talál védtelen 
embereket. 
A járvány egyetlen hatékony, 
belátható időn belüli megszün-
tetésének módja a védőoltás. 
A fegyver a kezünkben van. 
A Covid-vakcinák példátlan 
sebességű kifejlesztése a tudo-
mány és a technika elképesz-
tő sikere. Dollármilliárdok és 
rengeteg ember önfeláldozó 
munkája van mögötte. Soká-
ig nem volt ismeretes, hogy a 
Covid-19 vírus ellen mennyire 
fejleszthető hatékony vakcina. 
Szerencsére bebizonyosodott, 
hogy várakozáson felüli haté-
konyságúak a kifejlesztett ol-
tások. Voltak persze sikertelen 
próbálkozások, de ezek nem 
jutottak el a gyártási fázisig. A 
Magyarországon engedélyezett 
valamennyi vakcina hatékony 
és biztonságos.
Tragikus lenne, ha a vakcinák 
birtokában az oltásellenesek 
miatt nem sikerülne legyőzni a 
járványt.
A jövőnk pedig - leegyszerűsít-
ve - attól függ, hogy hány em-
ber olttatja be magát. 
A járvány mindannyiunkat 
érint. Egyrészt megbetegedhe-
tünk és viselnünk kell annak 
következményeit, másrészt el 
kell szenvednünk a mindenna-
pi életünket korlátozó intézke-

déseket, melyek lassan felőröl-
nek bennünket. 
A védőoltás mindkettőre meg-
oldás. 
Aki regisztrált, mindenki sorra 
kerül. Az idősebbek felől hala-
dunk a fiatalabbak felé. 
Sokszor kérdezik tőlem, hogy 
melyik a legjobb vakcina. Én is 
azt mondom - tekintettel arra, 
hogy mindegyik hatékony - az, 
amelyiket beadták. Nem érde-
mes egyfajta vakcinára várni, 
annyival nem ér többet egyik 
sem, hogy megérné várakozni 
úgy, hogy nem vagyunk védve.
Szerencsére Császártöltésen, 
ha még lassan is, de haladunk 
a védőoltásokkal. Sokan re-
gisztráltak és gondolkodnak 
felelősségteljesen. Arra kérek 
mindenkit, minél többen re-
gisztráljanak, olttassák be ma-
gukat!
Császártöltésen már több, mint 
350 ember kapta meg március 
közepéig a védőoltást!
Győzzük le a járványt együtt! 
Most kell összetartanunk!

dr. Rígler Kálmán
háziorvos

Simon Vivien online megemlékezése március 15-ről

Nuszpl Józsefet 90. születésnapja alkalmából Takácsné Stalter 
Judit polgármester köszöntötte

www.csaszartoltesiek.hu
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Jézus Krisztus feltámadott

EGYHÁZI HÍREK

Megint rosszul vizsgáztunk.
Ma megint olyasvalamit olvas-
tam, ami az én magánvélemé-
nyem is, s már jó ideje bánt, fáj, 
hogy ez így történt. 
Kereszttestvérem már régen 
megjósolta, hogy elérkezik 
majd az idő, amikor az embe-
riségnek közös ellensége lesz, s 
ez összefogásra kényszerít min-
denkit. Mégpedig azért, hogy 
erőinket, tudásunkat és anyagi 
javainkat egyesítsük a baj le-
küzdésében. 
Jövendölése be is vált, sajnos 
annak csak egyik része. Mert hi-
szen itt ez az elképesztő vírusos 
megbetegedés. Azonban nem 
tapasztalható az igazi összefo-
gás. A gazdag országok külön 
utakon járnak, s egy-egy ilyen-
nek saját védőoltása van, vagy 
lesz több is a jövőben. Nem vált 
valóra a nemzetek összefogása 
egy közös szer kidolgozásán, 
mely egészen biztos, hogy meg-
felelőbb lett volna, olcsóbb, s tö-
megesebb gyártású is. Ám kell 
a profit is. Egyesek már régen 
azért élhetik gazdag életüket, 
mert mások nem tudnak kitörni 
az általuk okozott szegénység-

ből. Rosszul vizsgáztunk, nincs 
helyén a lelkiismeretünk. 
Mivel az ember valóban test és 
lélek, az emberek nagyon rosz-
szul élik meg a járványt, s kü-
lönösen azok a betegek, akik 
más diagnózissal nem tudnak 
kórházba jutni. Ma beszéltem 
egy személlyel, akinek férje 
halála miatt Németországba 
kell utaznia, persze tesztered-
ménnyel /PCR/, mely fejenként 
9000 dinár, s itt van még a sofőr 
is. Nem bocsátkozom további 
vélemény-nyilvánításba, mert 
még belekavarodik a politika, 
az indulat, s más egyebek.
Hallottam az amerikai elnök 
kijelentését, Biden azt mondta, 
ha nekik lesz felesleg a vakciná-
ból, másoknak is adnak. Milyen 
kegyes. A feleslegből. A lelkiis-
meretet meg kell nyugtatni. De 
hiába az olvasó a zsebében, ha 
elfogadja az abortuszt. 
A kereszténység valami egé-
szen másról szól. Élet Krisztus-
ban. Vannak keresztények, akik 
hite oly erős, hogy semmilyen 
megpróbáltatástól nem riadnak 
vissza, mert Krisztusban sért-
hetetlenek, nem győzhet felet-

Tájékoztató az illegális hulladéklerakás 
jogkövetkezményeiről

Tisztelt Lakosság! 

Az utóbbi hónapokban jelen-
tősen megszaporodott az il-
legálisan lerakott hulladékok 
mennyisége településünk köz-
igazgatási területén.  Az illegális 
hulladéklerakás, azon túl, hogy 
szennyezi a környezetet, súlyos 
közegészségügyi veszélyeket 
is rejt magában. Sok esetben a 
rovarok és rágcsálók elszaporo-
dásához vezet, amelyek szerepe 
az egyes fertőző betegségek ter-
jesztésében közismert. A hul-
ladékokban lévő baktériumok, 
bomlástermékek a helytelen 
hulladék elhelyezés esetén a 
csapadékvízzel beszivárogva a 
talajvízbe juthatnak szennyezve 
a természetet. 
Súlyos problémát jelent a tele-
pülés területén az utak mellé, 
az erdőkbe, az erdőszélekre, az 
elhagyatott területekre, a ma-
gántulajdonú, de bekerítetlen, 
illetve az önkormányzati köz-
területeken és a külterületi in-
gatlanokon illegálisan lerakott 
lakossági kommunális, vagy 
építési hulladék. Az illegálisan 
lerakott szeméthalmaz pedig 
gyorsan növekszik, egyre töb-
ben gondolják úgy, szabad a 
gazda, ide bármit le lehet rakni, 
hiszen már valaki ezt előttük is 
megtette.
A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény értelmében ti-
los a hulladékot felhalmozni, – a 
gyűjtés, a szállítás, a kezelés sza-
bályaitól eltérő módon – elhagy-
ni, ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezni és kezelni. Az 
ingatlanhasználónak az általa 
használt ingatlan területén kép-
ződő települési hulladékot elkü-
lönítetten kell gyűjtenie és azt a 
hulladékokról szóló törvényben 
meghatározott kivételekkel – a 
közszolgáltatónak átadnia.
Településünkön - közszolgálta-
tás keretében - a kommunális 
hulladékok gyűjtése, szállítása 
és végleges elhelyezése, a zöld-
hulladék és a műanyag hulladék 

kezelése megoldott, az üvegek 
elhelyezésére gyűjtőkonténer 
áll rendelkezésre. Házhoz menő 
lomtalanítás a közszolgáltatóval 
előre egyeztetett időpontban 
évente két alkalommal vehető 
igénybe. Ezzel biztosítható a 
hulladékbirtokos azon kötele-
zettsége, amellyel a hulladék 
kezeléséről gondoskodik.
Hulladéktól csak kijelölt vagy 
arra fenntartott helyen, Császár-
töltésen a biztosított közszolgál-
tatást igénybe véve, a környezet 
veszélyeztetését kizáró módon 
lehet megválni. Az ingatlan tu-
lajdonosát felelősség terheli az 
illegális hulladéklerakás vagy 
elhelyezés megelőzéséért. Az 
ingatlanon más által, az ingat-
lantulajdonos hozzájárulása 
nélkül, ellenőrizetlen körülmé-
nyek között elhelyezett vagy el-
hagyott hulladék elszállításának 
és kezelésének kötelezettsége 
a hulladék tulajdonosát vagy 
korábbi birtokosát terheli. Ha 
a hulladék tulajdonosa vagy 
korábbi birtokosa kötelezettsé-
gét önként nem teljesíti, vagy 
nem állapítható meg a szemé-
lye, illetve annak személye, aki 
a hulladéktól megvált, akkor a 
kötelezettség azt az ingatlantu-
lajdonost terheli, akinek az in-
gatlanán a hulladékot elhelyez-
ték vagy elhagyták. Az ingatlan 
tulajdonosa mentesül a felelős-
ség alól, ha megtett minden tőle 
elvárható intézkedést, hogy a 
hulladék elhelyezését vagy el-
hagyását megakadályozza és a 
hulladékgazdálkodási hatóság 
eljárása során bizonyítja a hulla-
dék későbbi birtokosának vagy 
az ingatlan tényleges haszná-
lójának személyét. A hulladék-
gazdálkodási hatóság a jogelle-
nesen elhelyezett vagy elhagyott 
hulladék elszállítására és keze-
lésére kötelezi azt a személyt, 
aki e kötelezettségének önként 
nem tesz eleget.
Ha a kötelezés nem vezet ered-
ményre, a hulladékgazdálkodá-
si bírság mértékéről, valamint 

tük a világ. A sakktáblán nincs 
megszámlálhatatlanul sok lé-
péshely. S a világ olyan, mint a 
sakktábla. A végén le kell róla 
lépni. Mert ha csak egy is ma-
radna, a legjobb, nem lenne to-
vább kivel játszania. 
Furcsa volt a számomra, amikor 
egyházi emberek is megkérdez-
ték, hogy most minek utazik 
a Szentatya Irakba. Oly kevés 
már ott a keresztény. Én isme-
rek olyan papot, aki az idén is 
elvégezte a keresztúti ájtatossá-
got, csak egy hívő jelenlétében. 
S pont azért kellett elmennie, 
mert megérdemli az a sokat 
szenvedett föld és nép. Végül 
is Ábrahám földje, a hely, ahol 
az isteni kinyilatkoztatás elkez-
dődött.

S szabad kérdeznem, a Vatikán-
ban hány keresztény él? Mit is 
akartam ezzel mondani, döntse 
el mindenki!
Nagyböjt van, bezártság és fé-
lelem, sok haláleset. Húsvét 
ünnepére készülünk, mely 
egyedül képes feleletet adni ag-
godalmainkra, s akkor is meg-
oldást nyújtani, amikor, mint 
magam is megtapasztaltam a 
mellettem fekvő, éppen orvos 
betegnél, hogy a végén fejére 
húzták a lepedőt. Készülünk, 
hogy átéljük: Jézus teste nincs 
a lepedő /gyolcsok / alatt, feltá-
madott.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

Pilinszky János: 
Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.

És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive -
Harmadnapra legyőzte a halált.

Et resurrexit tertia die.

Kérjük jövedelemadója 1%-ával támogassa 
a császártöltési alapítványokat!

Kérjük, támogassaadója 
1%-ával iskolai 

alapítványunkat, hogy 
a következő évben is sok

tartalmas programot tudjuk 
szervezni diákjainknak!

Csengőszó Császártöltési 
Iskolai Alapítvány

Adószámunk: 18272901-1-03
Köszönjük!

kiszabásának és megállapítá-
sának módjáról szóló 271/2001. 
(XII. 21.) Korm. rendelet alapján 
hulladékgazdálkodási bírság 
kiszabásának van helye, amely 
az elkövetőt nem menti fel a 
szabálysértési, vagy büntető 
felelősségre vonása alól. A hul-
ladékgazdálkodási bírság adók 
módjára behajtandó köztarto-
zásnak minősül.
A szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 187. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerint 
természeti területen – beleért-
ve a védett természeti, Natura 
2000 területet is – aki a termé-
szetvédelmi célokkal össze nem 
egyeztethető tevékenységet 
folytat, szemetel, a területet más 
módon szennyezi, természetvé-
delmi szabálysértést követ el. E 
szabálysértés jogkövetkezmé-
nye lehet a szabálysértési ható-
ság által kiszabott 150.000 Ft-ig 
terjedő szabálysértési bírság.
Az illegális hulladéklerakás 
bűncselekményi kategóriát is 
kimeríthet, amely esetben a cse-
lekmény akár szabadságvesz-
téssel is büntethető. A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. 
évi C. törvény 248. § (2) bekez-
dése értelmében, aki arra a célra 

hatóság által nem engedélye-
zett helyen hulladékot elhelyez, 
bűntett miatt három évig terje-
dő szabadságvesztéssel bünte-
tendő. A büntetés egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a bűncselekményt veszélyes 
hulladékra, különösen jelentős 
mennyiségű hulladékra vagy 
különös visszatérőként követik 
el. Aki pedig a bűncselekményt 
gondatlanságból követi el, vét-
ség miatt egy, vagy veszélyes 
hulladék esetén két évig terjedő 
szabadságvesztéssel bünteten-
dő. 
Mindannyiunk közös érdeke, 
hogy visszaszorítsuk az illegális 
szemétlerakást, megszüntessük 
a kialakult szemétlerakó helye-
ket és helytelen szemétgyűjtési 
szokásainkon változtassunk. 
Mindenkinek fel kell ismernie, 
hogy nem csak jelenünket, de 
gyermekeink, unokáik jövőjét is 
veszélybe sodorjuk!
Ezért kérünk mindenkit, hogy 
ingatlanuk vonatkozásában a 
megfelelő hulladékkezelésről, a 
hulladék elszállíttatásáról gon-
doskodjanak – különös tekin-
tettel a jelenlegi járvány miatti 
veszélyhelyzetre! Vigyázzunk 
természeti környezetünkre, sa-
ját és embertársaink egészségé-
re!
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A gyerekek által leginkább várt 
esemény óvodánkban a far-
sang. Ez hagyományosan egy 
hosszú télbúcsúztató időszak, 
amely vízkereszttől hamvazó-
szerdáig tart. A farsangot pro-
jektként szoktuk feldolgozni, 
ami általában 1-2 hét. Ilyenkor 
tevékenységeivel minden cso-
port korosztályának megfele-
lően ráhangolódik az ünnepre. 
Beszélgetünk a régi és a mosta-
ni szokásokról, hagyományok-
ról. Felelevenítjük az előző év-
ben történteket. A gyerekekkel 
közösen dekorációt készítünk 
a falakra, ablakokba. Kézműves 
tevékenységeink is mind-mind 
az ünnepi hangulatot készítik 
elő. Farsanghoz kapcsolódó 
énekeket, táncokat, verseket 
tanultunk magyarul és néme-
tül is. A gyerekek lelkesen be-

szélgetnek, hogy ki minek fog 
felöltözni. Ünnepségünket az 
idén február 12-én tartottuk. 
Minden felnőtt és gyermek jel-
mezbe öltözött. Sajnos nem volt 
büfé, ezért egy kis édességről a 
“Falatkák” Óvodai Alapítvány 
gondoskodott a gyerekek szá-
mára. A legnépszerűbbek idén 
is a készen vásárolt szuperhős 
és hercegnős jelmezek voltak. 
Azért találkozhattunk hagyo-
mányosan kézzel, igen kreatí-
van elkészített öltözetekkel is. 
A gyerekek élvezték a meséket 
és azt, hogy kedvencük bőrébe 
bújhattak egy kicsit. Sokat tán-
coltunk, játszottunk és igazán 
jól éreztük magunkat. Reméljük 
jövőre is lehet részünk ebben a 
vigasságban! 

Arnold Judit
óvodapedagógus

A 17/2021.(III.5.) EMMI határo-
zat szerint, március 8-tól 2021. 
március 31-ig a járványhely-
zetre való tekintettel a nevelés-
oktatás digitális tanrendben 
folyik. Ennek megfelelően ná-
lunk, a Császártöltési Bánáti 
Miklós Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskolában is átálltunk 
az online oktatásra. Ez a váltás 
már nem jelentett akkora tech-
nikai kihívást, mint egy évvel 
ezelőtt. 
Szeptemberben - tanári tovább-
képzés keretében - mindenki 
felvértezte magát azokkal az 
informatikai ismeretekkel, ame-
lyek nélkülözhetetlenek a digi-
tális oktatás során. Reméltük, 
hogy nem lesz rá szükség, de az 
élet felülírta a várakozásunkat.  
A Bánátiban mindenki, egysé-
gesen a „Google tanterem” fe-
lületén tartja az órákat. 
A családok számára nagy ter-
het és felkészült informatikai 
hátteret kíván ez az időszak. Az 
iskola, a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Csengőszó Császártöltési Is-
kolai Alapítvány laptopok köl-

csönzésével igyekezett segíteni 
diákjainkon és szüleiken. Sok 
család élt a lehetőséggel. Meg-
oldottuk a gyermekek felügye-
letét is, hiszen vannak olyan 
családok, ahol a kisebb gyere-
kekkel nem tud otthon maradni 
a szülő. 10 kisdiákra felügyel-
nek a napközis nevelők reggel 
háromnegyed 8-tól délután 
negyed 5-ig. Ha bárkinek szük-
sége van segítségre, az iskolát 
telefonon elérheti, és ha elkerül-
hetetlen, egyeztetést követően 
az iskolába is bejöhet. Minden 
nap 8-16 óráig ügyeletet tartunk 
az iskolában.
Tanár, diák és szülő mind azon 
van, hogy minél hatékonyab-
ban és a helyzet adta lehető-
ségeket kihasználva teljen el a 
digitális oktatás időszaka. Az 
iskola most csendes, alig hallat-
szik gyermekhang, de reméljük, 
hogy nemsokára újra együtt le-
szünk!
Jó egészséget kívánok minden-
kinek!

Andocsné Lei Mónika
igazgató

A Csengőszó Császártöltési 
Iskolai Alapítvány a „Magyar 
Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében civil közösségi te-
vékenységek és feltételeinek 
támogatása” című pályázaton 
2.000.000 Ft, azaz kettőmillió fo-
rint támogatásban részesült. Az 
elnyert összegen alapítványunk 

10 laptopot, 10 asztali egeret és 
10 laptoptáskát vásárolt, me-
lyeket a digitális oktatás (2021. 
március 8.) bevezetése óta 10 di-
ákunk már használatba is vett.

Dóráné Heibl Anikó
alapítvány elnöke

pedagógus

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, 
hogy a 2021-2022. nevelési évre 
az óvodás korú gyermekek beíra-
tásának időpontja:

2021.04.20.-04.23.
8.00-16.00-ig

Ezeken a napokon kell beíratni 
azokat a gyermekeket, akik 2021. 
augusztus 31. napjáig betöltik 
a 3. életévüket, és óvodai jogvi-
szonnyal még nem rendelkez-
nek.
A veszélyhelyzet miatt a be-
iratkozás elektronikus úton is 
történhet. Ebben az esetben a 
beiratkozáshoz szükséges ira-
tok bemutatására az első óvodai 
napon kerül sor. Ezzel kapcso-
latban tájékoztatást a 06-30-647-

7546-os telefonszámon kérhet-
nek.
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 igazol-
ványát (lakcím kártya),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a gyermek születési anyaköny-
vi kivonatát,
• a gyermek esetleges betegsége-
it igazoló dokumentumokat,
• a gyermek fejlődésével kapcso-
latban keletkezett dokumentu-
mokat, szakértői véleményeket.

Vikker Viktória
óvodavezető
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Farsang az óvodában Digitális oktatás 
a Bánátiban

Sikeres pályázat
az iskolában

Óvodai beiratkozás
2021-2022

A 2019-es és a 2020-as évben is 
részt vehettem a németországi 
Ottobeurenben egy, a Hermann 
Niermann Alapítvány támoga-
tásával megvalósuló tovább-
képzésen. Az alapítvány célja 
többek között az anyaországon 
kívül élő német nyelvet tanító 
óvónők, tanítók, tanárok szak-
mai továbbképzése. Az egyhe-
tes képzést a Methodikzentrum 
koordinálta, Maria Herczeg 
Kóthy és Michael Stürmer ve-
zetésével. A neves vendégelő-
adók számos új eszközzel és 
módszerrel ismertettek meg 
bennünket és biztosítottak hoz-
záférést az ehhez szükséges 
eszközökhöz. 
Az alapítvány nagyvonalúan 
támogatja a magyarországi né-
met nemzetiségi kulturális és 
oktatási intézményeket. Ezért 
az ősz folyamán írtam egy pá-

lyázatot, amely által a nyelv-
oktatás és a hagyományápolás 
hatékonyabbá tételéhez szeret-
tem volna eszközökhöz jutni 
óvodánk számára. 
A pályázatot támogatásra ér-
demesnek találta a bíráló bi-
zottság és minden megigényelt 
eszközt meg is kaptunk 4.050 
Euro értékben (2 db laptop 2db 
projektor, 2db vetítő vászon, 2 
db hangfal, számtalan hanghor-
dozó, mesekönyv és szakmai 
könyv valamint az árnyékszín-
ház és a japán Kamishibai szín-
házhoz szükséges eszközök).
A 2021- es évben is szándéko-
zom újabb pályázattal bővíteni 
óvodánk eszköztárát, mert úgy 
gondolom a gyerekeknek, csak 
a legjobb az elég jó!

Bergmann Jánosné
óvodapedagógus

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Egy újabb sikeres pályázat 
az óvodában

Az óvodai mosdókba új mosdókagylók és
csaptelepek kerültek felhelyezésre

Miklai Anna első osztályos 
tanuló kertjükben egy törött 
szárnyú feketerigót talált. 
Agócs Péter természetvédelmi 
őr segitségével a beteg mada-
rat eljuttatták a hortobágyi 
madárkórházba. A kislány 
ügyességéért sok természet-
védelemről szóló kiadványt 
kapott ajándékba a kórház dol-
gozóitól.

Hidasné
Márint Magdolna

pedagógusA Maci csoport halastavat épített természetes anyagokból



2021. március 2021. március

8 9

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

KÖZÖSSÉGI ÉLET
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Szinte minden nap feltesszük 
magunknak a kérdést: vajon túl 
vagyunk-e a nehezén? S talán 
megnyugtathatjuk lakóinkat, a 
hozzátartozókat és egymást, ha 
felbukkan újra a kérdés: igen, 
talán túl vagyunk rajta. 
2021. 01. 28. napján az első, 
majd 2021. 02. 18. napján a 
második Pfizer oltást is meg-
kapták a Császártöltési Idősek 
Otthona lakói és dolgozói. A 
reménysugár a nyitásra itt újra 
megcsillant, azonban új eljárás-
renddel az oltottságot követő-
en sem tudunk szolgálni, így a 
továbbiakban is intézmény el-
hagyási- és bejárási tilalommal 
kell számolni. Hetente állás-
foglalást kérünk a látogatással, 
valamint a csomagok őrzésével 
kapcsolatosan is, de a jelenlegi, 

többséget érintő korlátozások 
bennünket is érintenek, be kell 
tartanunk a szigorúan előírt 
szabályokat. Időseinktől és a 
hozzátartozóktól is türelmet 
kérünk, igyekszünk mindent 
megtenni a lakókért, bár tény, 
hogy nem pótolhatjuk az egyé-
ni hiányosságokat. 
Próbálkozásaink a karácsonyi 
időszakot követően a farsan-
gi fánk sütésében és a nőnapi 
köszöntésben teljesedhettek ki. 
Emellett, az elmúlt évben ké-
szült fotókból összeállítottunk 
egy albumot, amely szobáról 
szobára jár, és visszapillantást 
ad a boldog idők kedves per-
ceire. 

Doszpod Kitti
intézményvezető

Világom
Becsukom a szemem és látom az egész világot,

Az eget, a fákat és köztük a sok-sok virágot.
A Nap melege lágyan cirógatja az arcomat.

A pacsirta dalol, mert tudja, itt van a pirkadat.

Süvítő szellő hozza magával a gyermekkacajt,
Mely számomra többet jelent, nem csak egyszerű zsivajt.

Szerelmes párok sétálnak gondtalan, kézen fogva,
Mintha éreznék, hogy együtt lesznek örökké fogva.

Ha kinyitom szemem, szívem ellepi a sötétség.
A pacsirta szavában is már ott lapul a kétség.

Párok és barátok egymástól mérföldekre távol.
Vajon véget ér valaha ez a szörnyű mámor?

Szerintem sötétség nélkül nem lehet világosság,
Ahogyan remény és kitartás nélkül se boldogság.

Valamit látok a távolban, talán egy fénysugár!
Hiszem, hogy ezek után ránk egy sokkal szebb jövő vár!

Élet kereke
Az élet kereke egyre csak forog,

Megpihenni nincs időd.
De mielőtt a kerék még nyikorog,

Add bele minden erőd!

Szívesen megosztom Önökkel egy fiatal olvasóm, Farkas Flóra ver-
seit, melyek reményt sugároznak e nehéz időszakban is. Fogadják 
szeretettel!

Taner Gabriella
Könyvtáros

Császártöltés Község Ön-
kormányzata március 20-tól 
egy új laptopot biztosított az 
Otthon lakóinak, akik ezen 
keresztül kommunikálhatnak 
családtagjaikkal.
Szükséges az időpont egyez-
tetés minden esetben a nő-
vérekkel, a 06 78 543-080 te-

lefonszámon. Bízom benne, 
hogy ezt a rendkívül nehéz 
időszakot, amit az Otthon la-
kói is átélnek, ezzel is kicsit 
könnyebbé tesszük.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Túl a nehezén?

Minden rosszban van valami 
jó - tartja a mondás-, és igaz ez 
most az általános iskolára is. A 
gyermekek távollétében lehe-
tőség nyílt a későbbre tervezet 
munkálatok megkezdésére. 
A Nap-LM Kft. munkatársai 
megkezdték az új elektromos 
fővezeték lefektetését. Száz 
méter hosszan kiássák az új ve-
zeték árkát, hogy az uszoda és 
a tornaterem megnövekedett 
energia igényét megoldhassuk. 
A munkálatok a napelem rend-
szer kiépítésével fognak folyta-
tódni.

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

Munkálatok
az iskolában

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: 
Báló Mira - született: Baja, 2018. 
január 29., anyja szül. neve: 
Halter Leila
Báló Petra - született: Baja, 2021. 
január 12., anyja szül. neve: 
Halter Leila
Schaffer Lilien - született: Baja, 
2021. január 30., anyja szül. 

neve: Valter Melissza
Gatter Hanna - született: Kis-
kunhalas, 2021.január 20., anyja 
szül. neve: Viszmeg Anita

Házasságot kötöttek:
Markó Alexandra és Halász
Gábor, házasságkötés időpont-
ja: 2021. március 4.

Gatter Hanna Schaffer Lilien

Báló Petra és Mira

Markó Alexandra és Halász Gábor

Húsvéti készülődés a Császártöltési Idősek Otthonában

Kedves régi és leendő Támogatónk!

Kérjük, hogy a 2020. évi adóbevallásuk 
elkészítésekor személyi

jövedelemadójuk 1%-ának 
felajánlásával támogassák a

Császártöltés Fejlődéséért Közalapítványt!

Adószám: 18357493-1-03

FELHÍVÁS BEIRATKOZÁSRA!

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI 
rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára a tankö-

teles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 
köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott 

iskola első évfolyamára.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a beiratkozás tech-
nika részleteiről a későbbiekben teszünk közzé tájékoztatást. 
Iskolánkba, vidékről beiratkozni szándékozó gyerekek szülei 

telefonon keressék iskolánkat!
(Tel: 06-78/443-962, 06-30/185-7907)

Andocsné Lei Mónika
igazgató

Sok boldogságot 
kívánunk!
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2021. márciusANYAKÖNYVI HÍREK, SPORT

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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KÉPES HÍREK

Óvodai farsangHajrá Töltés!
Kiss László edző vezetésével a 
dobogó közelében a császártöl-
tési focicsapat!
Sajnos a vírushelyzet miatt a 
nézők nem élvezhetik a töltési 

csapat jó játékát, de reméljük 
hamarosan fogadhatjuk a szur-
kolókat a pályán.
A képek a Császártöltés-Tázlár 
(3:2) meccsen készültek.

Amikor az idő engedi az óvodai tornafoglalkozásokat 
a Ligetben tartják meg.

Büszkék vagyunk Györgye Márkra, aki 2021 januárjától
a Debreceni Labdarúgó Akadémia tagja
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Felújított járdák: Keceli, Tavasz, Kossuth Lajos utcákbanAngeli Mátyás Közösségek Háza terasztető építés


