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Császártöltés község közéleti lapja

Sváb bál 2017

Szeretettel várjuk Császártöltés lakosságát 2017. március 12-én,
vasárnap 18.00 órai kezdettel a Sportcsarnokba a Félrelépni tilos című

kétfelvonásos vígjátékra.
Szereposztás: Magyar Attila, Heller tamás, Nyertes Zsuzsa,

Cseke Katinka, Timkó Eszter
Részletes információk a Hírmondó 9. oldalán



Hírek a községHázáról2017. január

3

2017. január

2

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

Sváb bál 2017 Köszönöm, Császártöltésiek!
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Mindannyiunknak vannak ál-
mai. Álmok, melyek a jövőt 
építik. Álmok nélkül nem lehet 
élni, az álmok tartják lendület-
ben az életünket. A remény él-
tet bennünket, hogy álmainkat 
megvalósíthatjuk, és minden 
reményben ott az esély, hogy 
terveink valóra válnak. 
A remény visz előre bennünket, 
s ha elég állhatatosak vagyunk, 
s persze józanul látjuk a lehető-
ségeinket, akkor ezek az álmok 
megvalósulhatnak. De ne feled-
jük: a jó és a rossz mindig együtt 
jár, olyan nincs, hogy csak a jó 
dolgok közül válogathatunk. 
Az élet hoz ilyet is, olyat is. Meg 
kell birkóznunk vele, de ez nem 
baj, hisz ettől színes az életünk, 
tapasztalatokat gyűjtünk, erő-
södünk.
A 2016-os évben a lehetősége-
ink és az összefogás segített, 
hogy sok minden megvalósult 
Császártöltésen. Elkészült az 
óvoda, a konyha, az üvegházak, 
a Liget. Megnyílt a Módos Töl-
tés kiállítás, a falutörténeti játék 
sorozat a Ligetavatón került 
átadásra. Felújításra kerültek 
a keresztek, átadásra került a 
harang az Új temetőben. Elké-
szültek az iskolai egyenruhák, 
a hagyományos sváb viselet 
alapján. Az iskola felvette Bá-
náti Miklós nevét. Tavasszal 
Császártöltésen került meg-
rendezésre Bács-Kiskun megye 
polgármestereinek találkozó-
ja. Folyamatosan jó kulturális 
programok színesítették a csá-
szártöltésiek életét. Büszkeség 
tölt el, hogy összefogásunk 
eredményeként Császártöltés 
Magyarország második leg-
szebb fekvésű települése lett.
Minden évnek reménnyel né-
zek elébe. Nem keresem a köny-
nyebb utat, a megoldásokat és 
a lehetőséget keresem, hogyan 
tudom Császártöltést és a csá-
szártöltésiek életét jobbá tenni. 
Az előttem álló évben is lesznek 
kihívások, és lesznek akadályok 
és problémák is. Törekszem, 
hogy a falu javára oldjam meg 
mindezeket.

Még el sem kezdődött az év, s 
már építjük a 180 m2-es fólia-
sátort, a télen elkészült a hűtő-
kamra. Mihelyst beköszönt a jó 
idő elkezdjük a parkoló építését 
az orvosi rendelő mellett és az 
Öreg temetőben. Indulásra ké-
szen állunk a TOP pályázatok 
megvalósításával, az orvosi ren-
delő felújításával, a csapadékel-
vezető árkok fedésével a Smitá 
lejáratától a Templomig. Az idei 
évben elkezdjük a járdák javí-
tását, a kerékpárút tervezését, 
engedélyeztetését. Felújításra 
kerül az Új temetőben a ravata-
lozó. És vár még sok-sok apró 
feladat, igazi kihívások. 
Szívesen és szeretettel teszem. 
Érzem a császártöltésiek támo-
gató erejét. Köszönet érte Csá-
szártöltés lakóinak!
Köszönöm a munkáját a hiva-
talban dolgozó közvetlen mun-
katársaimnak.  Köszönöm az 
óvodai dolgozóknak, a peda-
gógusoknak, az egészségügyi 
és szociális területen dolgozók-
nak, az Önkormányzat vala-
mennyi munkatársának, benne 
a közhasznú munkát végzők-
nek.
Köszönöm a jó együttműködést 
a helyi egyházak vezetőivel és a 
hívekkel.
Köszönöm a vállalkozóknak, 
akik adóikkal segítik a falu gya-
rapodását, és külön köszönöm 
azoknak a vállalkozóknak, akik 
a közterhek megfizetésén túl 
személyes, önkéntes felajánlá-
saikkal is segítették munkán-
kat. Köszönöm a civil szerve-
zeteknek, mert lehetőségeikhez 

Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke volt 
Advent 3. vasárnapján a vendégünk

Gyertyagyújtás Advent negyedik vasárnapján

Emléklap a jubiláló Császártöltési Nemzetiségi Tánccsoport 
vezetőinek, Hómanné Liska Mártának és Hómann Antalnak

képest mindent megtettek tele-
pülésünk fejlődése, a közösség 
erősítése, ezáltal összetartozá-
sunk elmélyítése érdekében.
Köszönöm a képviselőtestület 
és a nemzetiségi önkormányzat 
munkáját, azt az együttgondol-
kodást, ami előre viszi települé-
sünket.

Azt kívánom Császártöltés la-
kóinak, hogy hozzon az újesz-
tendő könnyebbséget, egészsé-
get, nyugalmat, boldogságot az 
életükbe.
Vágjunk hát neki reménnyel és 
hittel a 2017-es évnek!

Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Gondolatok, hogy a 2017-es esztendőnk
szebb legyen!

 Az idő gyógyít!

egyHázi Hírek

Szilveszter estéje hasonlít a ha-
lottak napjához annyiban, hogy 
mind a kettő a búcsúzást és  
az idő rövidségét juttatja eszünk-
be. Két nagy hatalomnak va-
gyunk kiszolgáltatva: a halálnak 
és az időnek!
A halál előtt koronás fejek hul-
lottak a porba; az Idő pedig 
évezredes kultúrákat is ké-
pes maga alá temetni. A halál  

az örökkévalóság követe, az idő 
pedig az örökkévalóság szövet-
ségese. 
Heleopoliszban volt a fáraók 
palotája. Előtte hatalmas obelisz-
kek hirdették a fáraók hatalmát, 
dicsőségét. Egyszer megjelent 
egy aggastyán és kijelentette  
a fáraónak: „Távozz, mert én le-
győztelek téged!” „Ki vagy te?” 
- kérdezte a fáraó megütközve. „ 

Én vagyok az Idő!” S amint tud-
juk, az idő homokja betemette  
a hatalmas piramisokat: a fára-
ók hatalma, dicsősége homokká 
vált. De ez az aggastyán elmegy 
Rómába is, és odaáll Szent Péter 
utódja elé és felszólítja: „ Add át 
a trónodat, mert legyőzlek úgy 
is!” „Ki vagy?” - kérdi a pápa. 
„Én vagyok a mindent elpusz-
tító Idő!” Krisztus helytartója 

felemelkedik trónjáról és nyu-
godtan így válaszol: „Mi pedig  
az örökkévalóság vagyunk!” 
Igen! Az idővel csak az örökké-
valóság dacolhat, ahol nem szá-
mítanak az évezredek, vagy év-
milliók sem. 
De amíg odaérünk az örökkéva-
lóság küszöbéhez, addig koptat-
ja életünket, próbára teszi értéke-
inket, és begyógyítja sebeinket! 

Mennyi szerencsétlenség van  
az életben, mely elszomorít-
ja szívünket. Sokszor váratla-
nul toppan be a halál követe és 
gyászba dönti a boldog családi 
életet is. De az idő múltával las-
san gyógyulnak a sebek, elhal-
ványulnak az emlékek.
De az idő, nemcsak gyógyít, 
hanem koptat is. Mindennap le-
koptat valamennyit az életünk-
ből. Minden nappal rövidebb 
lesz életünk, míg csak végleg el 
nem rágja az idő vasfoga életünk 
gyökerét. 
Petőfi Sándor Sári néni c. ver-
sében megjelenik a költő előtt  
az 50-60 év előtti Sárika. A csil-
logó szemű, karcsú, fürge leány. 
S most összehasonlítja ezzel  
a ráncos arcú öregasszonnyal. 
S ekkor felsóhajt a költő: „ Sári 
néni, hely, mikor kendet még 
Sárikámnak, húgomnak nevez-
ték. A vers végén ezzel fejezi be 
mondanivalóját: „ Vad tékoz-
ló fiú az ifjúság,-két marokkal 
szórja gazdagságát. De jön apja 
a zsugori vénség, és visszaszedi 
elpazarolt kincsét!” 
Ugye testvéreim - amit a fia-
talság ad az embernek: erőt, 
egészséget, szépséget - mindezt  
az öregség vissza is veszi tőlünk. 
Mire megöregszünk, olyanok 
leszünk, mint a megkopasztott 
vén fa. 
De okos és szerencsés ember  
az, aki fiatal korát nem tékozol-

ta el, hanem összegyűjtött annyi 
fényt, melegséget, szeretetet, 
hogy abból marad az öreg korra 
is. Az idő nagy kincs testvéreim! 
Aki, az Istentől kapott ajándékot 
- az időt –  nem tudja jól, okosan, 
keresztény módon felhasználni, 
az sokat veszíthet!
Az élet rövid: ezért igyekeznünk 
kellene azt megtölteni jósággal, 
szépséggel, maradandó értékek-
kel. Szilveszter estéjén döbben-
jünk rá az idő múlására, rövid-
ségére. Próbáljunk számot adni 
önmagunknak és Istennek!
Hogyan sikerült ez az év? Gaz-
daságilag: talán házat építettél. 
Azt szépen berendezted, talán 
még autóra is futotta vagy nya-
ralóra is. Jó, ha valaki anyagilag 
is igyekszik rendezni, szépíteni 
földi életét. De gondoltál-e a lel-
ki kincsekre? Tettél-e valami jót 
másokkal? Megbocsájtottál-e ha-
ragosodnak? Békességben élsz-e 
családoddal, munkatársaiddal? 
Tudtál-e együtt örülni embertár-
saiddal, vagy csak önző módon 
önmagaddal törődtél? E sok 
kérdést feltehetnénk önmagunk-
nak! 
A perzsa sah összehívta bölcseit: 
mi a legborzasztóbb a világon? 
Megöregedni! - Nem! Betegnek 
lenni! - Nem! Hanem egy elpré-
dált életre visszatekinteni! 
Nincsen borzasztóbb, mint egy 
elherdált, elrontott élet! Élet, 
mely csak a tiltott örömöket ke-

2016. Hálaadás
Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános ministránsaival

Helyi adók

Csúszásmentesítés

A zöldhulladék 
gyűjtés rendje

Kéményseprőipari sormunka
2017. évi ütemezése

Átalakulás
a kormányhivatalnál

Talajterhelési díj
Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2017. évre vonatkozóan 
helyi adónemek esetében adó-
mérték emelésre nem került 
sor. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a 2017. első félévére ese-
dékes magánszemélyek kom-
munális adója, gépjárműadó, 
valamint a helyi iparűzési adó-
előleg befizetésének határideje: 
2017. március 16. 
A befizetési csekkek határidő 
előtt az érintettek részére kéz-
besítésre kerülnek. 
Az ügyfelek a fizetési köte-
lezettségeiknek kizárólag az 
alábbi módon tehetnek eleget:

- bankszámláról átutalással,
- készpénzes befizetéssel a Ró-
nasági Takarékszövetkezet fi-
ókjaiban.
Az egyes adónemek és a kése-
delmi pótlék megfizetése uta-
lás esetén az alábbi beszedési 
számlák javára teljesíthető:
Magánszemélyek kommunális 
adója:  52500123-11056531
Iparűzési adó számla: 
52500123-11056555
Gépjárműadó beszedési szám-
la: 52500123-11056665
Késedelmi pótlék számla: 
52500123-11056593
Kérjük az ügyfeleket a határidő 
pontos betartására.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy az ingatlanok előtti járda-
szakasz csúszásmentesítése az 
ingatlantulajdonos kötelessége, 
ezért az esetlegesen bekövetke-
zett baleseti károkért az ingat-

lan tulajdonosa vonható felelős-
ségre.
Fentiek értelmében kérjük szí-
veskedjenek a szükséges csú-
szásmentesítésről megfelelő 
módon gondoskodni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az FBH-NP Nonprofit 
KFT 2017. évben is ellátja a 
biológiailag lebomló hulladék 
rendszeres díjmentes begyűj-
tését, a cég által folyamatosan 
a gyűjtési alkalmak számához 
igazodóan biztosított bioló-
giailag lebomló zsákban és/
vagy egy kévényi mennyiség-
ben Császártöltés település 
területén.
A szolgáltató kéri a lakossá-
got, hogy a biológiailag le-
bomló hulladékot továbbra 
is a díjmentesen biztosított 
biológiailag lebomló zsák-
ban, illetve maximum 70 cm 
hosszú 50 cm átmérőjű köte-
gekben (maximum 0,5 m3) ké-
vékbe kötve az ingatlan előtti 

közterületre szíveskedjenek 
a gyűjtési napon reggel 7.00 
óráig kihelyezni és az elszál-
lítás időpontjáig az ingatlan 
előtt kint hagyni, oly módon, 
hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíte-
ni és kézi erővel mozgatható 
legyen.
A bilógiailag lebomló zsákok 
díjmentesen átvehetőek a Pol-
gármesteri Hivatal 5-ös szá-
mú irodájában.
A zöldhulladék elszállításá-
nak időpontjai 2017.  év janu-
ártól áprilisig: január 13., feb-
ruár 10., március 10., április 7.
2017 év vonatkozásában a to-
vábbi zöldhulladék szállítási 
időpontokrólkésőbbi lapszá-
munkban adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a község lakossá-
gát, hogy a kéményseprőipari 
tevékenységről szóló 2015. 
évi CCXI. törvényben és  
a kéményseprőipari tevékeny-
ség ellátásának szabályairól 
szóló 21/2016. (VI.9.) BM ren-
deletben meghatározott köz-
feladat elvégzése érdekében 

a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság Gaz-
dasági Ellátó Központ, mint 
kéményseprőipari szerv a 2017. 
évi kéményseprőipari sormun-
kát Császártöltés település ese-
tében az ütemterv szerint 2017. 
január 2. és 2017. március 15. 
között végzi.

Tájékoztatjuk a község lakossá-
gát, hogy 2017. január 1-jével a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal szervezeti átalakítást 
valósított meg, melynek célja 
az ellátott közfeladatok hatéko-
nyabb ellátásának biztosítása.
Az átalakulás következmé-
nyeként a környezetvédelmi 
feladatokat január 1. után a 
Bács-Kiskun megyei illetőségű, 
környezet- és természetvédel-
mi ügyben a Kecskeméti Járási 
Hivatal szervezetébe beépülve 
a Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztály látja el.
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, 

Bajcsy-Zsilinszky E. krt. 2., 
e-mail: kornyezetvedelem@
bacs.gov.hu, telefon: 76/795-870
2017. január 1. napjától a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal feladatköreit minden 
agrártámogatási ügyben az Ag-
rár- és Vidékfejlesztést Támoga-
tó Főosztály végzi.
Elérhetőség: 6000 Kecske-
mét, Kisfaludy u. 6., e-mail: 
videkfejlesztes@bacs.gov.hu, 
Telefon: 76/814-520
Az átszervezéssel kapcsolatban 
további információért kérjük 
keressék fel a kormányhivatal 
weboldalát (www.bkmkh.hu).

Császártöltés Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületé-
nek a talajterhelési díjról szóló 
17/2015. (VII.30.) számú rende-
lete alapján talajterhelési díjfi-
zetési kötelezettség terheli azt 
a kibocsátót, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatorná-
ra nem köt rá és helyi vízgaz-
dálkodási hatósági engedély 
hatálya alá tartozó szennyvíz-
elhelyezést, ideértve az egyedi 
zárt szennyvíztározót is alkal-
maz. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a talajterhelési díj mér-
téke 2017. 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 legko-
rábban a 2016. évre vonatkozó-
an 2017. március 31. napjáig.
A kibocsátónak a bevallást  
az önkormányzat adóhatósá-
gánál kell teljesítenie az erre 
a célra rendszeresített forma-
nyomtatványon, mely érintettek 
részére kézbesítésre kerül.
A megállapított talajterhelési dí-
jat Császártöltés Község Önkor-
mányzata 52500123-11056579 
számú talajterhelési díj besze-
dési számlája javára kell megfi-
zetni.

reste, de nem gondolt Istenre és 
lelkére. Élet, mely csak a földnek 
élt, de az égre nézni elfelejtett! 
A mai estén drága jó testvéreim, 
mi hívő és hálatelt lélekkel jöt-
tünk ide az Idők Ura, Istene elé. 
Eljöttünk megköszönni az életet 
és a drága időt, melyet rendel-
kezésünkre bocsájtott. Eljöttünk 
megköszönni minden örömet, 
melyet ez az esztendő nyújtott 
nekünk: a mindennapi kenyeret, 
az egészséget, az emberek barát-
ságát, a gyermekek mosolyát, 
mindent, amivel lelkünket gaz-
dagította ebben az évben. S ha 
voltak is elrontott napjaink, hó-
napjaink amikor elfeledkeztünk 
örök célunkról, a mai estén tér-

jünk vissza teremtő Urunkhoz, 
Istenünkhöz. 
Kérjük, ó jó Uram, hogy meg-
tanuljunk szépen élni gazdag, 
nemes életet, olyat mely az 
örökkévalóságba irányítja lép-
teinket! Csak így lesz a földön 
eltöltött idő szövetségesünk  
az örökkévalóság számára, ahol 
már nem lesz halál, hanem örök 
élet és vég nélküli boldogság, 
melyet adjon az meg mindnyá-
jatoknak az irgalmas és jóságos 
Isten! Békés, Istentől áldott új 
esztendőt kívánok mindenkinek 
szeretettel! 

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt 

plébános
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December 19-én teadélutánt 
tartottunk iskolánkban. Míg  
az alsósoknak a Mikulás hozta 
kicsit korábban az édességek-
kel teli ajándékcsomagot, addig 
a felsősök egymást lepték meg 
egy kis aprósággal és általuk 
írt versikével. A meglepetések 
kibontása után minden osztály-
ban kezdetét vette a vetélkedő. 
Az osztályfőnökök jobbnál jobb 

ügyességi játékokkal készültek, 
de nem maradhatott el a hagyo-
mányos lufis tánc, múmiateke-
rés, sőt a székfoglaló sem. A mó-
kás versengést uzsonna követte: 
pizza, szendvics és süti várta  
az éhes gyerkőcöket. Az ezt kö-
vető diszkóban a nebulók ked-
venc slágerei szóltak.  Jó han-
gulat, sok nevetés és önfeledt 
móka jellemezte ezt a délutánt.

Hagyományok szerint decem-
ber 6-án délelőtt minden alsós 
osztályba bekopogott a Nagy-
szakállú, segítőivel a krampu-
szokkal. Az alsós gyermekek 
már napokkal a Mikulás érke-
zése előtt színes képeket raj-
zoltak, melyekkel a tantermek 
falait és ablakait díszítették, 
készültek a Télapó fogadására. 
Elérkezett a nagy nap. Miku-
lás bácsi csomagokkal megtö-
mött zsákját segítői osztályról 
osztályra vitték, ahol a diákok 
nagy-nagy izgalommal várták 
az érkezését. Zengett a közös 

ének, versekkel köszöntötték 
a Mikulást és a krampuszo-
kat. Viszonzásul ő dicsért, jó 
tanácsokat adott és átnyújtott  
a jól megérdemelt csomagokat.  
Az ajándékozás után a Télapó 
a kísérőivel együtt távozott, 
de előtte még ígéretet tett arra, 
hogy ha jók lesznek, jövő-
re ugyancsak eljön hozzájuk.  
A felsőbb évfolyamokba is ellá-
togatott a Mikulás a gyermekek 
örömére. A gyerekek csillogó 
szeme és talpraesett kiállásuk 
igazán felejthetetlen élménnyé 
tette ezt a napot.

18. alkalommal került megren-
dezésre a Teleházban a Minden-
ki Karácsonya ünnepség.
A nagycsoportos óvodások 
nagysikerű táncát Winter Jó-
zsefné és Bujdosóné Csontos 
Erika tanította be. A társastán-
cosok lendületes produkciójá-
nak felkészítője Orbán Ferencné 
volt.
Az 5. osztályos énekkar, Dóra 
Lili és Megyeri Ramóna duettjé-
nek felkészítője Takács Lajosné.
A felnőtt énekkar éneke is hoz-
zájárult a karácsonyi hangulat 
megteremtetéséhez. A negyedi-
kesek vidám táncát Schuszterné 
Bárth Évának és Pittenauer Ri-
tának köszönhettük.
Iskolánk volt tanulója Benedek 
Viktória szólót énekelt.
A 6. osztály tanulói a Jégvarázs 

című mesét adták elő. A sok- 
sok próbának és a gyerekek 
kitartásának eredményeként 
nagy sikerrel. Az előadás sike-
réhez Füleki Antal, Schuszterné 
Bárth Éva, Illésné Márin Éva, 
Takács Lajosné, Koch Tibor, 
Illyés István, Szarka Hajnalka,  
a KOMFEN Bt., Fekete Jánosné, 
a tanári kar és a Teleház dolgo-
zói járultak hozzá.
A 7. és 8. osztályosok közös ke-
ringője nagy tetszést aratott.
Köszönjük az Önkormányzat-
nak és minden felajánlónak  
a támogatását, amelynek ered-
ményeként minden résztvevőt 
megvendégelhettek a szerve-
zők és az óvodások és iskolások 
ajándékcsomagot vehettek át.

Sebestyénné Márin Anna

Télapó az óvodában Karácsony az óvodában Teadélután

Mindenki
Karácsonya

Óvodai eseménynaptár

Iskolabál időpontja:
2017. február 11.,

melyre
mindenkit szeretettel várunk!

Megérkezett 
a Mikulás!

óVOdai Hírek
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iskOlai Hírek

Nagyon jól sikerült az ovisok 
december 6. napja.
Csinos krampusz lányok jártak 
a „nagyszakállú” előtt, hírül 
hozva érkezését.
Jött is, hamarosan. Gyönyörű 
új ruhában ( ami frissen került 
ki Anita dadusnéni varrógépe 
alól)
A kicsik megígérték , hogy na-
gyon rendesen fogják viselni 
magukat ezentúl. Különösen, 
mert gyanús volt, hogy tényleg 
belát az oviba ez a piros ruhás 
bácsi .
Különben honnan tudhatná 
ilyen pontosan, hogy ki lazsál 

öltözés közben , ki szereti el-
orozni a más játékát, ki lustálko-
dik pakolás helyett....
A jóságos Télapó természetesen 
mindenkit meg tudott dicsér-
ni valamiért, az ajándék pedig 
minden kisgyermeknek járt.
Pozitív élménnyel és egy finom-
ságokkal tömött csomaggal jött 
ki mindenki a történetből :)
Ezúton is köszönjük szé-
pen a pénzadományt, amiből  
az SzMK tagjai összeállíthatták 
a meglepetést !
 A Télapó közreműködését is 
köszönjük szépen.! Hogy kinek? 
Természetesen a Télapónak :)

2016. december 15-én tartottuk 
az óvodai Karácsonyi ünnep-
séget. A budapesti „Kedvcsi-
nálók” bábszínház színvonalas 
előadása után (amit a „Falatkák 
Óvodai Alapítvány ajándéko-
zott) az óvónénik énekeltek a 
feldíszített fenyő előtt a gyere-
keknek és vendégeknek, majd 
mindhárom csoport előadta 
a „tudományát”. A fa alatt új 

játékok sorakoztak az Önkor-
mányzat és Német nemzetiségi 
Önkormányzat jóvoltából. Egy 
közös koccintás és mézeskalács 
kóstolás (amit hagyományosan 
a nagycsoportosok készítettek) 
és teljes volt az ünnepi hangulat.
A nagycsoportos gyerekek  
a Mindenki Karácsonyán is sze-
repeltek, megcsillogtatva a zene 
és tánc iránti fogékonyságukat.

2017. január 20. - Óvónők továbbképzése
Nevelés nélküli munkanap

február 9. - Áprily Géza: Farsangi előzetes / zenés előadás
február 24. - Farsangi Bál az oviban - csoportonként

április 3-tól - Húsvétváró barkácsolások - csoportonként
április 13-tól - Tavaszi szünet - felmérés alapján

május - Anyák Napja a kiscsoportban
május 19. - Gyereknap - Bábelőadás.

május 27. - Évzáró - középső és nagycsoport
június - Nagycsoport kirándulása

június 4. - Májusfa kitáncolás - nagycsoport szerepel
július 31-től - Takarítási szünet augusztus 20-ig

A „Falatkák” Óvodai Alapítvány 
2016. évi tevékenysége

04.11. „Az én fám” - 6. éve fa-
csemetét ültetünk minden Csá-
szártöltésen élő újszülöttnek
05.18. „Gyereknap” - Bábszín-
ház, kézműveskedés, fagyizás
06.01. „Nagycsoportosok ki-
rándulása „-Szeged Vadaspark, 
Kisvasút
08. 13. „Falualapítók Ünnepe” 
- Kézműves foglalkozás gyere-
keknek - „60 év 60 kép” állandó 
kiállítás megnyitója
11.11. „Márton Nap” - Községi 
szintű rendezvény/jótékonysá-
gi gyűjtés az óvodások javára

12.15. „Óvodai karácsony”- 
Bábszínház
12.20. „Planetárium előadás” 
Fedett kiülő készítése padokkal 
a megújult óvodaudvarra.
A „Falatkák” Óvodai Alapítvány 
Kuratóriumának nevében köszö-
nöm szépen a segítségüket!
Az szja 1% -ból az elmúlt évben 
95.000 Ft érkezett a számlánkra
Támogatásukat a jövőben is kö-
szönettel fogadjuk.
Adószámunk:  18356564-1-03

Herner Melinda
Kuratórium Elnöke

Ugrai Béla triatlonos előadása a könyvtárban az iskolásoknak
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Kérjük, hogy jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával tovább-
ra is támogassáka Császártöl-
tés Fejlődéséért Közalapítvány 
munkáját.

Adószám:18357493-1-03
A tavalyi évben kapott támo-
gatások, adományok lehe-
tővé tették, hogy a jól tanu-
ló általános iskolás tanulók 
bikalikiránduláson vegyenek 
részt, a középiskolás és egyete-
mista diákok pénzjutalomban 
részesüljenek. Segítségünkkel 
minden császártöltési óvodás 
és általános iskolás karácso-
nyi ajándékcsomagot kapott.
Alapítványunk segítette a Csá-
szártöltés történetét bemutató 
kiadványok megjelenését, ha-
rangláb felállítását és harang 
öntését, padok vásárlását az új 
temetőbe. Vigula Sándornak kö-
szönhetően három általános is-
kolás gyermektanulmányi ered-
ményéért laptopot adhattunk 
ajándékba. Jól sikerült  a Falu-
alapítók ünnepén az általunk 
szervezett faluolimpia, kézmű-

ves foglalkozás és jótékonysági 
vacsora. Segítettük teleházi kéz-
műves és múzeumi foglakozá-
sokat. Az elmúlt évi bevételünk  
az 1 %-ból 252.970 Ft volt.
Köszönjük a segítséget mind-
azoknak, akik adományaikkal 
vagy önkéntes munkájukkal 
segítették alapítványunk mun-
káját!
Az Önök segítségével még töb-
bet tehetünk településünkért!
Támogatásukat köszönjük!

Kitelepítés 71. évfordulója 
alkalmából a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2017. január 22-én 
megemlékezést tartott Császár-
töltésen. A „Wanderbündel”,  
a sváb batyu fogadásával kez-
dődött, majd a magyarországi 
németek himnusza következett. 
A műsorban fellépett a Fuchs 

Kórus, az Érsekhalmi Ének-
kórus, császártöltési diákok és 
felnőttek előadásában kis je-
lentben emlékeztek meg sváb 
nyelven a kitelepítés fájdalmas 
epizódjára. 
A közönség soraiban a császár-
töltési érdeklődőkön kívül Ér-
sekhalmáról és Kiskőrösről is 
érkeztek vendégek.

A Közösségek Házába került 
sor december 5-én délután a 
Mikulás látogatására. Több, 
mint negyven apróság és per-
sze a szüleik várták izgatottan 
a Nagyszakállút. A bátrabbak 
verset mondtak, énekeltek, 
majd mindenki átvehette a jól 
megérdemelt csomagját. Virgá-
csot senki sem kapott! Az anyu-
káknak köszönhetően sok-sok 
finomság került az asztalokra 

és gyönyörű fényképek is ké-
szültek Zentai-Bárány Andrea 
közreműködésével.

A Baba-Mama Klubba is 
ellátogatott a Mikulás!

közösségi életközösségi élet

Anyakönyvi hírek

Karácsony
az idősek otthonában

Kedves régi és leendő 
Támogatónk!

Megemlékezés a 
magyarországi németek 

kitelepítéséről

Lisztet, mézet, fűszereket, a töb-
bi hozzávalót, és a szeretetüket 
is belesütötték az idősek ottho-
nának lakói azokba a sütemé-
nyekbe, amik a gyerekek meg-
vendégelésére készültek. Öröm 
volt látni, ahogy a kicsit hab-
zsolják a süteményeket. Min-
den évben a második osztályos 
diákok látogatnak el hozzánk, 
hogy igazi karácsonyi hangu-
latot varázsoljanak nekünk.  
A kis angyalkák énekétől könny 
csordul a szemekbe, és meleg-
ség költözik az öreg szívekbe  
az év legszebb ünnepén. Na-

gyon köszönjük nekik, és felké-
szítő tanáruknak ezt az élményt. 
Felsorolni sem lehet, azt a sok 
embert, akik itt helyben, vagy 
kicsit távolabb tőlünk, azért 
dolgoznak, hogy az otthon fo-
lyamatosan, zavartalanul mű-
ködhessen. Az itt élők mindent 
megkapjanak, amire szükségük 
van. Köszönjük mindazoknak, 
akik a 2016-os évben segítették 
munkánkat, reméljük a követ-
kező évünk is hasonlóan sikeres 
lesz. 

Flaisz Emőke
Intézményvezető

Megkezdődött a 2017- es alkotó 
év a Fazekas Házban.
Hideg ide vagy oda az alkotó-
kedvet nem lehet befagyasztani.
A 2017- es évet az „Állatvilág 
„témakör jegyében kezdték  
a szakkörösök.

Felnőttek és gyerekek nagy 
lendülettel és kedvvel indultak 
neki a munkának.
Jó hangulatban, kellemes lég-
körben telnek a foglalkozások.

Herner Melinda
szakkörvezető

HáZASSágKöTéSEK:
Szalai Pál István és Magó Er-
zsébet, házasságkötés időpont-
ja: 2016.11.23.
ÚJSZülöTTEK:
Nebl léna - 2016. október 31. 
Kiskunhalas, anyja neve: Koch 
Melinda, lakcím: Császártöltés
Kacska ábel - 2016. november 4. 
Kecskemét, anyja neve: györgy 
Hajnalka, lakcím: Császártöltés
MárinKátya - 2016 . november 
29. Baja, anyja neve: Torgyik 
Szilvia, lakcím: Császártöltés 
Májer Anna - 2017. január 1. 
Pécs, anyja neve: gubán Dóra 

Rita, lakcím: Császártöltés  
Göttinger Örs - 2017. január 6. 
Baja, anyja neve: Szilasi Kata, 
lakcím: Császártöltés 
Kovács Nóra Izabella - 2017. 
január 8. Baja, anyja neve: Cári 
Kinga, lakcím: Császártöltés
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Márin Kátya

Fazekas Ház

www.csaszartoltesiek.hu

Marc Camoletti: 
Félrelépni szabad

vígjáték két felvonásban
A mi Annánk egy jómódú házaspárnál szobalányként dolgozik. A 
férj, Bernard rábeszéli feleségét, hogy látogassa meg vidéken élő 

édesanyját, mondván, neki is vidékre  kell  utaznia. Valós  szándéka,  
hogy Cathrine-t, a szeretőjét felcsalogassa lakásába, csakhogy a feleség 

előtt is felcsillan a lehetőség a félrelépésre. Ha férje nincs otthon, 
találkozhatna barátjával, Roberttel. Ezért Annát elküldi  vidékre. Az  

utazásba mindenki beleegyezik, de ígéretét  senki nem tartja be…

Szereposztás:
Magyar Attila, Heller Tamás, Nyertes Zsuzsa,  

Cseke Katinka, Timkó Eszter

Belépődíj: 1.500 Ft
A jegyek a Teleházban és a Polgármesteri Hivatal 

2-es szobájában megvásárolhatók.

Latinovits emlékműsor Pálfy Margit előadásában a könyvtárban 
2016. december 1.

A Császártöltés Fejlődéséért 
Közalapítvány padokat
vásárolt az Új temetőbe



2017. január

11

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

2017. január képes HírekspOrt Hírek

Mindenki KarácsonyaMikulás kupa
2016. december 10.

Iskolai sporthírek

Labdarúgás 
Császártöltésen

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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Insane csapat Taverna csapat

Évnyitó a futballcsapatnál

1. Insane
2. Taverna
3. Öregfiúk

4. Felrúglak’ Oszt LSL
5. HanyatSE

2016 őszétől több változás is be-
következett a helyi futballban.
U7/9/11-es csapataink vissza-
kerültek a jánoshalmi körzetbe, 
ezáltal rövidültek a távolságok, 
emellett nőtt a gyerekek siker-
élménye. Az ősz és tél folya-
mán az 5-10 éves korosztály 12 
tornán, fesztiválon vett részt, 
melyek általában töltési győzel-
mekkel zárultak.
Sikerült elindítani egy U14-es 
csapatot is, ők a megye „Kö-
zép” csoportjában küzdenek 
környékbeli városok, nagyobb 
települések focistáival, bajnok-
sági versenyrendszerben.
A felnőtt együttes a nyáron,  
az újbóli átszervezések miatt 
átkerült a Megyei III. osztály 
„Nyugat” csoportjába, ahol 

nehéz ellenfelekkel, de helyt-
állva játszott. A tavaszi szezon 
itt is változást hoz, több, eddig 
vidéken focizó fiatal visszatér 
„fiókegyesületéhez”. A célok 
továbbra is változatlanok: kap-
csolódjanak ki, mozogjanak és 
közösséghez tartozónak érez-
zék magukat a sportolni vá-
gyók, valamint szórakoztassák 
a mérkőzéseikre kilátogatókat.
Bízzunk benne, 2-3 éven belül 
felépíthetjük az utánpótlás tel-
jes palettáját, amiből már csak 
egy ifjúsági gárda hiányzik, 
de ennek eléréséhez szükséges 
lesz a felnőtt csapat megyei II. 
osztályba való feljutása. Ehhez 
kitartást és erőt kívánva, hajrá 
Töltés!

ledniczky lászló

A 2016. december 7-8.-án Kis-
kőrösön megrendezésre került 
járási úszóversenyen a Csá-
szártöltési Bánáti Miklós Né-
met Nemzetiségi Általános Is-
kola tanulói is részt vettek. Az 
úszóversenyen iskolánk tanulói  
az alábbi eredményeket érték el:
Gyorsúszás, fiú: 1. korcsoport: 
II. hely: Lovasi Lóránt 2.o.
gyorsúszás, leány: 2. korcso-
port: II. hely: Husti Hanga 4.o., 
III. hely: Bódi Eszter 4.o.
Mellúszás leány: 2. korcsoport: 
I. hely: Husti Hanga 4.o., IV. 
hely: lei laura 4.o., V. hely: 
Szamosi Milena 4.o.
3. korcsoport: IV. hely: Szamosi 
Míra 6.o.
Az egyéni verseny mellett az 
iskola tanulói gyorsúszás ka-

tegóriában a váltóversenyen is 
indultak, ahol az alsó tagozatos 
versenyzők I. helyezést, a felső 
tagozatos versenyzők III. helye-
zést értek el.
A győztes csapatok tagjai:
Alsó tagozat: Bódi Eszter (4.o.), 
Husti Hanga (4.o.), lei laura 
(4.o.), Szamosi Milena (4.o.)
Felső tagozat: Lovasi Réka  
(5.o.), Mendler Míra (4.o.), Sza-
mosi Míra (6.o.), Tóth liza 
Sára (5.o.)
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Mindenki Karácsonya


