
H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

H Í R M O N D Ó X X I V.   é v f o l y a m   1 .   s z á m   ·   2 0 2 2 .   j a n u á r

CsászártöltésiCsászártöltési

Császártöltés község közéleti lapja

Betlehem a templomban

Szeretettel meghívjuk Császártöltés lakóit 2022. február 5-re, a falu 
közös disznóvágására és az azt követő disznótorra a Teleház udvarába. 

Kérjük, hogy jelezze, ha segíteni szeretne.

A vacsorához helyfoglalás szükséges, melyre szívesen
fogadunk egy tál süteményt vagy egy palack italt. 

Jelentkezés és helyfoglalás a 78/443-320 telefonszámon lehet.
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Tisztelt Császártöltésiek!Adventi gyertyagyújtás

KÉPES HÍRADÁS
H Í R M O N D Ó

CsászártöltésiCsászártöltési

Az életünket mindazzal a te-
vékenységgel tesszük szebbé, 
amit szeretettel végzünk, és bí-
zunk benne, hogy másoknak is 
örömöt okozunk vele.
Én könyveket írok, és hiszem 
sok olvasónak szerzek önfeledt 
perceket. Sok szónak vagyok a 
birtokában. Van néhány, ami a 
sorban mindig elől van, tartal-
muknál fogva nagyon szeretem 
őket. Nem az elhangzott szó, 
hanem annak jelentése, amit 
hordoz, ezért értékes számom-
ra. Ilyen, mély tartalmat hordo-
zó szeretett szavaim, a remény 
és a hit. 
Remény és hit. Szavak, de ak-
kor válnak értékessé és teljes-
sé, ha bennünk megélednek, 
eggyé válnak velünk. Sok ne-
hézségen átsegítenek, vezetnek 
bennünket. Megtapasztaltam, 
a remény nem szereti a fájdal-
mat és a szomorúságot sem. A 
remény a jövő felé mutat, és ha 
párosul a hittel, akkor mindent, 
a legnehezebb helyzetet is elvi-
seljük, megtapasztaljuk, segít 
kiutat találni. 
A hit nekem azt jelenti, hogy 
újra és újra tudom kezdeni. 
Jöhetnek a nehézségek, ki is 

foghatnak rajtam, de újra meg-
próbálom, és minden rossz 
ellenére sem veszítem el a re-
ményt. Amikor kudarc ér, a 
hitem belső tartást és erőt ad, 
hogy megint megpróbáljam.
Tisztelt Olvasók! Kívánom, 
hogy derűs nyugalommal néz-
zenek minden nap elébe. Jus-
son eszükbe, hogy az életünk 
folyamán mindig vár bennün-
ket egy nehézség, egy gond, 
egy probléma, amit meg kell 
oldanunk, erről szól az életünk.  
És ne feledjék, ha nincs remény 
és hit, akkor nem marad sem-
mi.
Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok mindnyájuknak boldog 
2022-es évet!

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Winter Józsefné részére a Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet 
Takácsné Stalter Judit polgármester és Vikker Viktória 

óvodavezető adta át

A magyarországi németek elűzetésének 76. évfordulója. Kegyelet 
az áldozatoknak. Méltó emlékezet a szenvedőknek // 76. Jahrestag 

der Vertreibung der Ungarndeutschen. Ehrfurcht den Opfern. 
Gebührende Erinnerung an die Leidenden.

Koszorúzott Takácsné Stalter Judit polgármester és Manhalterné 
Szeitz Orsolya a Császártöltési Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő volt a vendégünk advent 
harmadik vasárnapján

Közmeghallgatás 2021. november 25-én

www.csaszartoltesiek.hu
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Új esztendőben új szívekkelHelyi adók Települési ügysegéd 
ügyfélfogadása

Talajterhelési díj

A zöldhulladék 
gyűjtésének rendje

EGYHÁZI HÍREK

Az emberi élet a hétköznapok 
szövevénye, minden gond-
dal, bánattal és örömmel egy-
bekötve. Ezek az események 
leggyakrabban a munkához, a 
megélhetéshez, a létfenntartás-
hoz kötődnek. Nagy, felemelő 
pillanatra csak ritkán kerül sor, 
leggyakrabban az ünnepek al-
kalmával, vagy olyankor, ha egy 
megrendítő dolog történik: tűz-
vész, árvíz, betegség s esetleg 

halál. Ilyenkor az emberek job-
ban elgondolkodnak a történtek 
nyomán az élet nagy dolgairól, 
megszületnek a kérdések, a 
„miértek?”. 
Azért a mindennapi életben 
is van lehetőség arra, hogy az 
ember elcsendesedjen, magába 
szálljon. Esetleg betér a temp-
lomba, kiváltképpen az imád-
ságban, mely mindig elérhető, 
egy jó beszélgetés vagy könyv, 
film, újságcikk – nyújthat kere-
tet az elmélyülésre, a mélyebb 
tartalmakkal való foglalkozásra. 

Nem minden ember egyforma 
felépítésű, lélekben sem. Van, 
akit egyáltalán nem érdekelnek 
azok az úgynevezett „végső 
dolgok”, mások viszont szíve-
sen beszélnek róla. Az ember 
úton van. Ezt mindannyian át-
élhetjük. Persze ez nem mindig 
tudatos bennünk, hiszen a Föld 
is forog, s kering is a Nap kö-
rül, de ezt mi nem érzékeljük. 
Átvitt értelemben igen, de nem 

mindig figyelünk fel rá. Vala-
melyik reggel az asztalnál egyik 
paptestvérem arról szólt, hogy 
számára sokszor nagy kérdést 
jelent, hogy kinek is kell ő még, 
kinek is van még szüksége őrá. 
No, annál sokkal mélyebb, igazi 
lelki ember, hogy ne tudná rá a 
választ. Hiszen kinek kell egy 
ágyban sínylődő beteg, egy kol-
dus szegény, egy ember, kinek 
sorsa, mint a sánta kutyáé. Is-
tennek kellenek, s Ő bennünket 
is megkérdez: Látod-e bennük 
az arcom, a képmásom? Ezek 

a szavak lelkiismeret furdalást 
idéznek elő bennünk, de leg-
alább érezzük azt, hogy a sze-
retet nem a karácsonyi kuglóf 
csak csupán, hanem annál több. 
Az ádventi időben sokszor szó-
ba kerül az „úton levés”. Jézus, 
a megváltó első karácsonyi 
eljöveteléről elmélkedünk, az 
Ő megtestesüléséről. Amikor 
jelentős államférfiak utaznak, 
akkor több repülővel mennek, 

hogy biztonsági okokból ne 
tudják, melyikben ül az elnök. 
Jézus egy egyszerű utat válasz-
tott, mindössze két testőrrel, 
Máriával és Józseffel. Azt az 
utat választotta, melyen minden 
ember a világra születik. Élete 
elkezdődött az anya méhében, 
s világra született, mint a többi 
ember. Ez az ember útja. Csak 
így születik az élet. Még a mes-
terséges megtermékenyítést el is 
érték az orvosok, de nincs az a 
mesterséges méh, aki ki tudná 
hordani a magzatot. Ezért van 

mindenkinek édesanyja. Az apa 
szerepe nem olyan látványos. 
Különösen az utóbbi esetben, de 
fontossága 50 százalék. 
Jézus sokat beszélt arról, hogy 
dolga végeztével visszatér az 
Atyához. Mivel minden élet Is-
tentől van, a mi szerepünk csak 
az asszisztálás, közreműködés. 
Nekünk nincs más hová men-
nünk, mint az Atyához. S Jézus 
hangsúlyosan beszélt arról, 

hogy erre számítsunk is. Iste-
nem, ha jobban tudatosítanánk 
magunkban azt, hogy mi mind-
annyian úton vagyunk hazafelé, 
akkor mennyire más lenne az 
életünk. Le kell küzdeni a kis-
hitűségünket, hogy kivisznek 
a temetőbe és annyi. Merjünk 
kockáztatni, nagyot álmodni, 
mert amit Jézus mondott, az ed-
dig még mind valóra vált.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2022. évre vonatkozóan 
helyi adónemek esetében adó-
mérték módosításra nem került 
sor. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a 2022. első félévére ese-
dékes magánszemélyek kom-
munális adója valamint a helyi 
iparűzési adóelőleg befizetésé-
nek határideje: 2022. március 15.
Az adózók részére a számla-
egyenleg értesítő a befizetési ha-
táridő előtt kézbesítésre kerül.
A fizetési kötelezettséget a pénz-
forgalmi számlanyitásra köte-
lezett adózónak belföldi pénz-

forgalmi számlájáról történő 
átutalással, míg más adózónak 
belföldi fizetési számlájukról át-
utalással vagy készpénz-átuta-
lási megbízással (csekken) kell 
teljesítenie.

Császártöltés Község Önkor-
mányzata adóbeszedési szám-
laszámai:

Magánszemélyek
kommunális adója

11732095-15338703-02820000
Iparűzési adó számla

11732095-15338703-03540000
Késedelmi pótlék számla

11732095-15338703-03780000

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy továbbra is lehetőség nyí-
lik ügyintézésre a járás terüle-
tén működő ügysegédek ügy-
félfogadásának keretében.
Településünkön a települési 
ügysegéd ügyfélfogadási helye 
változatlanul a Polgármesteri 
Hivatal (Császártöltés, Keceli 
utca 107.) 1-es számú irodája.
Ügyfélfogadási időpontok 2022. 
év január és február hónapjá-
ban:
január 19. szerda 14.30-16.00 
óra
február 16. szerda 14.30-16.00 
óra

Az ügysegéd telefonos elérhe-
tősége: (78) 795-291
A járási hivatal szervezetébe 
tartozó települési ügysegéd az 
ügyfelek lakóhelyén segít a já-
rási hivatal hatáskörébe tartozó 
ügyek intézésében, közreműkö-
dik az eljárás megindításában, és 
szükség esetén az eljárásban is.
A települési ügysegéd a járá-
si hivatal hatáskörébe tarto-
zó ügyekben tájékoztatást ad 
az ügyfeleknek, a szükséges 
nyomtatványokat biztosítja, és 
segítséget nyújt a kitöltésükben, 
valamint továbbítja a hatáskör-
rel rendelkező szervhez.

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 mértéke 
változatlanul 1.800,- Ft/m3.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a talajterhelési díjat a kibo-

csátónak önadózás formájában 
kell bevallania és egy összegben 
megfizetnie tárgyévet követő 
év március 31. napjáig, tehát a 
2021. évre vonatkozóan 2022. 
március 31. napjáig.
A kibocsátónak a bevallást az 
önkormányzat adóhatóságánál 
kell teljesítenie az erre a célra 
rendszeresített formanyomtat-
ványon, mely érintettek részére 
a bevallási határidőt megelőző-
en kézbesítésre kerül.
A megállapított talajterhelési dí-
jat Császártöltés Község Önkor-
mányzata 11732095-15338703-
03920000 számú talajterhelési 
díj beszedési díj számlája javára 
kell megfizetni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az FBH-NP Nonprofit KFT 
2022. évben is ellátja a biológia-
ilag lebomló hulladék rendsze-
res díjmentes begyűjtését.
A zöldhulladék elszállításának 
időpontjai 2022. év januártól áp-

rilisig: január 7., február 4. már-
cius 4., április 1., 29.

2022. év vonatkozásában a to-
vábbi zöldhulladék szállítási 
időpontokról későbbi lapszá-
munkban adunk tájékoztatást.

Császártöltés Község Önkor-
mányzata január 8-án, szomba-
ton hagyományteremtő szán-
dékkal Újévi koncertre hívta a 
település lakóit. A római katoli-
kus templom adott helyet az év 
első közösségi programjának, 
ahol a Csepel szigetről érkezett 
Lohr Kapelle zenekar előadását 
hallgathatták meg a résztvevők. 
Főtisztelendő Nagyidai Zsolt 
plébános úr újévi áldása után, 
Takácsné Stalter Judit polgár-

mester asszony köszöntötte 
a vendégeket. A közel másfél 
órás koncert nagy sikert aratott. 
A jól ismert nemzetközi és ha-
zai dallamok által képzeletben 
messze utazhattunk a zene hul-
lámain. A szervezők a koncert 
után forró teával és sós pereccel 
várták a résztvevőket az Angeli 
Mátyás Közösségek Házában.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Újévi koncert 
Császártöltésen

www.csaszartoltes.hu
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Hetek óta izgatottan készü-
lődtek az ovisok festésekkel, 
rajzokkal, Mikulás bábokkal és 
más barkácsolásokkal. Közösen 
feldíszítettük a csoportszobá-
kat, ünneplőbe öltöztettük az 
ablakokat is. 
Versmondogatás, éneklés köz-
ben az ovisok néha csengety-
tyűszót is hallottak a távolban, 
vagy az óvoda folyosóján, ami a 
Mikulás közeledtét jelezte, akit 
izgatottan vártak már. A várva 
várt vendéggel, a Mikulással és 
segítő krampuszaival az óvoda 
teraszán találkozhattak a gyere-
kek. Mind a 3 csoport örömmel 
mondta el a Mikulásról szóló 
verseket, dalokat magyar és né-

met nyelven is. Meghallgatták 
és megfogadták Mikulás taná-
csait.
Természetesen Mikulás minden 
óvodás gyermeket megajándé-
kozott a megérdemelt csomag-
gal, amit örömmel, kicsit meg-
illetődve vettek át és boldogan 
vitték haza.
A csomag tartalmát a „Falat-
kák” Óvodai Alapítvány fi-
nanszírozta.  Köszönjük az 
általános iskola Mikulásának 
és krampuszainak, a Szülői 
Munkaközösség tagjainak, 
hogy hozzájárultak a Mikulás 
Ünnepséghez.

Bujdosóné Csontos Erika
óvodapedagógus

A csillogó fényekkel teli adventi 
időszakban a külsőségek feldí-
szítése mellett, meghitt, családi-
as légkörben várták a gyerekek 
a karácsonyi csodát.
Az óvodai ünnepséget decem-
ber 17-én tartottuk zárt kör-
ben az óvodában. A gyönyörű, 
színes díszekkel feldíszített 
karácsonyfát csoportonként 
körbe állták, megcsodálták a 
gyerekek. A közös éneklés-, 
versmondás, csillagszóró, vára-
kozás izgalma, varázslatos, ün-
nepi hangulatot teremtett.
A fa alatt található szép, új já-
tékokat izgatottan nézegették 
a gyerekek, amit az ünnep-
ség után birtokba is vehettek. 
A karácsonyi ajándékokat a 
fenntartónk: a Császártölté-
si Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat finanszírozta. 
A karácsonyi csomagokért a 
Császártöltés Község Önkor-
mányzatát és Takácsné Stalter Ju-

dit polgármesterasszonyt illeti a  
köszönet.
Az ajándékozás után a buda-
pesti “Kedvcsináló Társulat” 
bábelőadását élvezhették az 
ovisok. A címe: “Az ezüst szán-
kó”. Hangulatos, vidám, szín-
vonalas, interaktív előadásban 
volt részük a kis nézőknek. A 
bábelőadás teljes költségét a 
“Falatkák” Óvodai Alapítvány 
biztosította.
A 2021. augusztus 21-én meg-
szervezett “halasi hegyi” ado-
mánygyűjtő utcabált Szvetnyik 
István szervezte, melynek teljes 
bevételét a mikulás csomagokra 
és a karácsonyi bábelőadásra 
fordította az óvodai alapítvány. 
Köszönjük az óvodások nevé-
ben, hogy különböző felajánlá-
saikkal hozzájárultak a Mikulás 
és Karácsonyi Ünnepségeink 
sikeréhez!

Bujdosóné Csontos Erika
óvodapedagógus

Winter Józsefné, Fang Éva Kalo-
csán született 1962. május 21-én. 
Gyermekkorát, majd általános 
iskolai tanulmányait a környező 
településeken töltötte. 
1976-ban felvételt nyert a Kalo-
csai I. István Gimnázium óvónői 
tagozatára, ahol 1980-ban érett-
ségizett. A gimnázium kultu-
rális légköre nagy hatással volt 
rá. Az itt tapasztaltak hatására 
érdeklődéssel fordult a zene, az 
irodalom, a színház felé. 
Érettségi után, 1980. nyarán 
felvették óvónőnek a Császár-
töltési Napköziotthonos Óvo-
dába, ahol korábbi nyári szak-
mai gyakorlatait is töltötte. Az 
óvodában olyan közegbe, olyan 
kolléganők közé került, ahol a 
szakmaiság, a gyermekek sze-
retete példaértékű, kiemelkedő 
volt számára.
1982-ben jelentkezett a Kecs-
keméti Óvónőképző Intézetbe, 
ahol 1984-ben felsőfokú óvónői 
oklevelet szerzett. 
Óvónői pályája kezdetén is 
fontosnak tartotta az óvodán 
kívüli közösségi életet. A fa-
luban nyüzsgő kulturális élet 
folyt, amelyben mindig aktívan, 
örömmel vett részt. Jelentkezett 
az akkor alakuló sváb nemze-
tiségi felnőtt tánccsoportba is, 
ami rövid idő alatt olyan sike-
ressé vált, hogy műsoraikkal 
körbejárták a környező falvakat, 
városokat.
Pályafutása alatt szívesen vett 
részt továbbképzéseken is. Hi-
vatástudata, szakmai kíván-
csisága, fejlődésre való igénye 
motiválta erre, mivel egy óvo-
dapedagógusnak széleskörű 
kompetencia és attitűd listával 
kell rendelkeznie.
Bábkészítői továbbképzésen 
vett részt Tiszakécskén, ahol 
mesepedagógiával kapcsolatos 
ismereteit is bővítette.
A Kecskeméten 1997-ben elvég-
zett ének-zenei intenzív tovább-
képzés jelentős volt számára. 
Ez a szakdolgozattal záruló ze-
nei képzés hatékonyabbá tette 

munkáját a zene, az ének, a tánc 
tanítása során.
A színház, a művészetek mindig 
is érdekelték, ezért kihívásnak 
tekintette egy iskolai színjátszó 
kör létrehozását első osztályos 
gyerekektől 7. osztályos tanuló-
kig, amelyet 5 éven át vezetett.
Évekig az iskolai szavalóver-
seny zsűritagja, később pedig a 
zsűri elnöke volt. Ezt, a számára 
közel álló tevékenységet mindig 
nagy lelkesedéssel, odaadással, 
örömmel végezte.
Óvodás gyermekekkel több 
versenyen is részt vett. Gyer-
mekcsoportjaival rendszeresen 
sikereket ért el a környező vá-
rosokban rendezett vetélkedő-
kön, szavalóversenyeken. 
Rendszeresen voltak óvónő-
képzős szakközépiskolai és fő-
iskolai hallgatói is, akiket min-
denben igyekezett támogatni, 
segíteni. Szakmailag nagyon jól 
képzett szakembereket enge-
dett útjukra, akik tovább vitték 
gyermekszeretetét, lelkesedését, 
toleranciáját.
Az óvodában működő „Falat-
kák” Óvodai Alapítvány ku-
ratóriumi tagja, munkájával 
támogatja, segíti az alapítvány 
működését. 
Évike óvó néni 18 éves kora óta 
dolgozott óvodánkban. Több, 
mint 40 éves pályafutása alatt, 
amit mindvégig intézményünk-
ben töltött, generációk nőttek fel 
a keze alatt. A nála nevelkedett 
szülők, akik emlékeztek pozitív, 
kedves, toleráns személyiségé-
re, bizalommal adták kezébe 
gyermekeiket.

Vikker Viktória
óvodavezető

Nagy várakozás előzte meg a 
Mikulás érkezését. Kicsik és 
nagyok egyaránt izgatottak vol-
tak. Dallal, verssel köszöntötték 
a Nagyszakállút. A vírushely-
zet miatt óvatos volt a Mikulás, 
de az ajándékait nem felejtette 
otthon. Meglátogatta a Polgár-

mesteri Hivatalt, a gyógyszer-
tárat és a kisboltot is. Arra is 
volt ideje, hogy az ovisokhoz 
is benézzen. Jövőre újra várjuk, 
hogy eljöjjön hozzánk!

Andocsné Lei Mónika
igazgató

A Lázár Ervin Program keretén 
belül az 5. osztály a Kecskeméti 
Nemzeti Színházban járt. A 19 
diák osztályfőnökük, Dóráné 
Heibl Anikó tanárnő kíséreté-
ben december 9-én „A jeges-
medve szerelMese” című elő-

adást tekintették meg. A vidám, 
zenés darab a környezettudatos 
gondolkodásra hívta fel a gye-
rekek figyelmét.

Andocsné Lei Mónika
igazgató

A Lázár Ervin Program célja: 
hogy szociális helyzettől és la-
kóhelytől függetlenül minden 
általános iskolás diák tanéven-
ként egyszer ingyenesen juthas-
son előadó-művészeti élmény-
hez.
Felejthetetlen élményben volt 
része a 6. osztálynak 2021. nov-

ember 18-án. A Lázár Ervin 
Program keretében megnézhet-
tük a Csillagtánc című előadást 
a Fővárosi Nagycirkuszban. 
Nemzetközi hírű előadók fan-
tasztikus produkción izgulhat-
tunk és gyönyörködhettünk.

Sebestyénné Márin Anna
osztályfőnök

December 3-án került megren-
dezésre az andentváró. Ez a 
délután nem valósulhatott vol-
na meg a szülők, pedagógusok, 
teleházi dolgozók, önkormány-
zati dolgozók, polgárőrség, sü-
tőasszonyok és támogatók nél-
kül. Köszönjük mindenkinek a 
munkáját aki a lebonyolításban 
részt vett. Köszönetet mondunk 
azoknak akik teáról, borról, for-
ró csokiról, sült kolbászról, sült 
krumpliról gondoskodtak, akik 
egész délután dagasztottak, 
nyújtottak és sütötték a finom 
kürtőskalácsokat, az árusítók, 
a be-és kipakolók munkájáért, 

a versenyek megszervezéséért 
és lebonyolításáért, a felajánlott 
borért. Köszönjük a mikulásnak 
és a krampuszoknak a részvé-
telt. Köszönjük mindenkinek, 
aki a rendezvényen részt vett, 
és vásárlásával az iskolásokat 
támogatta.
Az iskolások nevében köszön-
jük mindenkinek a rengeteg 
segítséget, felajánlást és részvé-
telt!
KÖSZÖNJÜK!

Andocsné Lei Mónika,
Laknerné Csóti Mónika,

Szarka Hajnalka 
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Mikulás járt az óvodában Karácsony az oviban Winter Józsefné
szakmai életút

Mikulás a Bánátiban

Lázár Ervin Program

Lázár Ervin Programon a 
Fővárosi Nagycirkuszban

Köszönet

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

A 2021-es évet kirándulással 
zárták diákjaink az Erzsébet-
karácsony nyertes pályázata 
keretén belül. A lehetőségeknek 
megfelelően 57 tanuló és 5 kísé-
rő pedagógus tölthetett három 
napot (2021.12.20-22.) Zánkán. 
Három kötelező programon 
kellett részt vennünk. A „Kará-
csonyi futam” című vetélkedő 
egy csapatok közötti verseny-
ből állt, Szabó Máté vezetésével 
az első nap délutánján. Az este 
meghittségét emelte Náray Eri-
ka színésznő karácsonyi műso-
ra. A második nap tartalmasan 
telt. Részt vettünk betlehemi já-

tékon, bűvészkedni tanultunk, 
a Balaton partján is sétáltunk. 
Délután a Fővárosi Nagycirkusz 
fergeteges műsorát néztük meg. 
Emellett sok szabadidős prog-
ram is a rendelkezésünkre állt, 
melyen diákjaink aktívan vettek 
részt. A kültéri programok han-
gulatát fokozta, hogy rétes, kür-
töskalács, mézeskalács és forró 
tea várt bennünket. „Fényes” 
műsor (tűzzsonglőr, fényjáték) 
megtekintése mellett meglepe-
tés ajándékcsomagot is kaptak 
tanulóink, mellyel a tábor zárult.

Baranyainé Illés Anett
pedagógus

Bánátisok Zánkán
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Kedvezményezett: Csengőszó 
Császártöltési Iskolai Alapít-
vány
Projekt azonosítószám: 
EFOP-1.8.5-17-2017-00307
Projekt címe: Egészséges élet-
mód népszerűsítése és bemu-
tatása a császártöltési általános 
iskolában
Elnyert támogatás összege: 
19.261.266 Ft
Projekt időtartama: 2019. 
szeptember - 2021. december
Az egészséges étkezést és élet-
stílust népszerűsítő program 
keretén belül rengeteg rendez-
vény és fejlesztés valósult meg 
iskolánkban. 
Ismeretterjesztő programokat 
szerveztünk az egészséges 
táplálkozás jegyében. A prog-
ram kezdetén dietetikus mér-
te fel diákjaink mindennapos 
táplálkozási szokásait, majd 
kiértékelte a kérdőíveket. Ezt 
a felmérést a pályázat végén 
is megismételtük. Lehetőség 
volt dietetikai konzultációra. 
Táplálkozási szakember bő-
vítette diákjaink egészséges 
táplálkozással kapcsolatos 
ismereteit. 2 ivókutat állítot-
tunk fel az iskola udvarán, ez-
zel is ösztönözve a tanulókat 
a rendszeres vízfogyasztásra. 
Szemléletformáló rendezvé-
nyeket tartottunk. Egészséges 
táplálkozáshoz kapcsolódó 
plakátokat helyeztünk el min-
den osztályban. Havonta 2 
alkalommal egészséges alap-
anyagokból készült tízórait 
kaptak diákjaink, készítettünk 
velük egészséges desszerteket, 
salátát, gyümölcssalátát. Elő-
adásokat szerveztünk, amely-
nek keretén belül teljes kiőr-
lésű kenyereket és péksütiket 
kóstolhattak; szó volt a tejter-
mékek fontosságáról is, így 
többféle tejterméket kaptak a 
gyerekek, és ötféle Mizo saj-
tot is fogyaszthattak. Az olajos 
magvak kedvező hatásairól is 
hallhattak, és kóstolót is kap-
tak.  A mozgás fontosságára 

egy sportnap keretén belül hív-
tuk fel tanulóink figyelmét, és 
halfőző versenyt is tartottunk, 
ahol a halfogyasztás propa-
gálása volt a célunk. 100%-os 
gyümölcslevekben is részesül-
tek a diákok. Közismert sze-
mélyiségek is népszerűsítet-
ték iskolánkban az egészséges 
táplálkozást: Juhász Adrienn a 
gyümölcsfogyasztásról tartott 
előadást, Kovács Lázár főzött 
nekünk, és Schobert Norbi 
videóüzentben buzdította a 
töltési gyerekeket a helyes 
táplálkozásra, majd Update 
pizzát is ehettek a gyerekek. 
Mit (t)egyek, hogy egészséges 
legyek? címmel rajzversenyt 
hirdettünk, amire sok szép 
munka érkezett. Nyáron 2 tá-
bor keretén belül mutattuk be 
az egészségtudatos életmódot. 
Az iskolai étkezéshez szüksé-
ges eszközfejlesztésre is volt 
lehetőségünk: tányérok, po-
harak, tálcák, termoszok, GN 
edények, mosogatógép, gáz-
tűzhely, hűtő, dagasztó, mixer, 
polc, munkaasztal került be-
szerzésre. Az iskola udvarán 
4 magaságyás lett felállítva, 
amelyekbe fűszernövényeket 
ültettünk.
Bízom benne, hogy a projekt 
hatására bővültek a résztve-
vők egészséges táplálkozás-
sal kapcsolatos ismeretei, és a 
kiegyensúlyozott táplálkozás 
mindennapjaik részévé válik.
Szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki bármilyen 
módon részt vett a pályázat 
megvalósításában!

Dóráné Heibl Anikó 
pedagógus

2020. november 16-tól volt sze-
rencsém ellátni az intézményve-
zetői feladatokat a Császártöltési 
Idősek Otthonában. Helyettesítő 
szerepem 2022. január 31. nap-
jával lezárul. Kérem, engedjék 
meg, hogy összefoglaljam az 
elmúlt év történéseit röviden, 
amelyek a polgármester asszony 
és Császártöltés Község Önkor-
mányzatának támogatása nélkül 
nem valósulhattak volna meg.
Ami az infrastrukturális fejlesz-
tést illeti, felújítottuk a bejárat 
mellett található két kiülő tető-
szerkezetét. A helyi kábeltévé 
szolgáltatók erősítőket szereltek 
fel és bekötötték a hálózatot. 
Ezekhez hozzákapcsolták a te-
levízió készülékeket. Korsze-
rűsítés céljából a Napelem Kft. 
új kábelhálózatot telepített. Az 
érintésvédelmi felülvizsgálat 
során felmerült hiányosságokat 
is pótolták, valamint kicserélték 
elavult légkondicionáló készü-
lékünket. Az intézménybe hű-
tőszekrényt és két mosógépet is 
vásároltunk. Új kazán bekötésé-
re is sor került a 2021-es évben. 
Kötelező felülvizsgálatokon, 
ellenőrzéseken kitűnő eredmé-
nyeket értünk el mind az intéz-
mény működésével, mind fel-
szereltségével kapcsolatban. 
A nővérek kötelező továbbkép-
zéseken vettek részt, előadások 
keretében új gondozási tech-
nikákat sajátítottak el. Korsze-
rűsítettük ápolási segédeszkö-
zeinket, valamint vásároltunk 
újakat is. Lakóink és a dolgozók 
felelősséget vállalva önmaguk, 
valamint egymás iránt, felvet-
ték a kötelező oltásokat. Má-
jusban részt vettünk egy közös 
táncon, a Jerusalema-n. Miután 
intézményünket feloldották a 
tilalom alól, nyitó „bulit” tartot-
tunk. Ahogy véget ért a nyár, el 
is búcsúztattuk azt, ugyancsak 
ünnepség keretében. Novem-
berben megtartottuk a szociális 
munka napját, decemberben 
pedig karácsonyi ebédre ültünk 
össze. A mindennapi tevékeny-
ségeinken túl igyekeztünk men-
tális egyensúlyunk fenntartására 

törekedni, valamint a munkacso-
port összetartó erejét erősíteni. 
Időseinkkel az ünnepkörökhöz 
alkalmazkodva kézműves ter-
mékeket gyártottunk, díszítet-
tünk, nagyon sokat énekeltünk, s 
volt, hogy táncoltunk is. Szociá-
lis munkatársunk foglalkoztatás 
keretében bevonta lakóinkat az 
egészség megőrzésére szolgáló 
tornába, az elmét megmozgató 
felolvasásba, vagy a motorikus 
képességek javítását célzó gyú-
rásba, sütésbe. A jeles napokat is 
igyekeztünk mindig szem előtt 
tartani, köszöntöttünk születés-
napra énekkel és hozzátartozók 
által behozott tortákkal. Nő-
napra virágot kaptak lakóink. 
Eljutottunk több helyre kirán-
dulni, gazdagodtunk csodálatos 
élményekkel. Jártunk a Hajósi 
Barokk Kastélyban, de többször 
elmentünk fagylaltozni, sütiz-
ni is. Húsvétkor tojáskeresést 
tartottunk, nyáron zöldségek 
és gyümölcsök feldolgozásával 
foglalatoskodtunk, ősszel egy 
kutyaterapeuta járt nálunk, az 
adventi időszakban pedig rá-
hangolódtunk a Karácsonyra. 
Decemberben az általános iskola 
2. osztályos tanulói Betlehemes 
műsort adtak elő, amiért cserébe 
ellátottaink spatulából készített 
ajándékokkal és csokoládéval 
kedveskedtek. Zsolt atya online 
és személyes formában is több 
alkalommal tartott misét az el-
múlt évben.
Ezúton is szeretném megkö-
szönni Takácsné Stalter Judit 
polgármester asszonynak, Csá-
szártöltés Község Önkormány-
zata valamennyi dolgozójának, 
a helyi vállalkozóknak, magán-
személyeknek, hozzátartozók-
nak, s nem utolsó sorban mun-
katársaimnak, hogy segítették 
megbízatásom alatti munkavég-
zésemet, elfogadták személye-
met. 
Szívből kívánok szűnni nem 
akaró alkotókedvet és sikeres 
munkavégzést mindenki számá-
ra!

Doszpod Kitti
intézményvezető

A köztársasági elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési 
képviselők 2022. évi általános választásának időpontját valamint az 
ezzel egy időben, közös eljárás keretében tartandó országos népsza-
vazást.
- Értesítő
A névjegyzékbe történt felvételről szóló értesítőket 2022. február 11-
ig postai úton küldi meg a Nemzeti Választási Iroda a választópolgá-
rok részére. Az értesítő felvilágosítást tartalmaz a szavazás időpont-
járól, a szavazóhelyiség címéről és a választással kapcsolatos egyéb 
tudnivalókról. Ha a választópolgár nem kapja meg az értesítőt, az 
megsemmisül vagy elvész – a Helyi Választási Irodától új értesítőt 
igényelhet.
- Nemzetiségi választók regisztrációja
Az a választópolgár, aki valamely Magyarországon honos nemzeti-
séghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, 
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, a Helyi Választási 
Iroda vezetőjétől kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként sze-
repeljen a névjegyzéken, így részt vehet az adott nemzetiség önkor-
mányzati választásán is. A nemzetiségiként regisztrált választópol-
gár az országgyűlési választásokon ugyanúgy szavaz, mint a nem 
nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos 
pártlistára). Amennyiben a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor 
kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki 
nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi 
listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).  A nemzetiségi listával a 
nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Ország-
gyűlésben. A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepel-
het a központi névjegyzékben. A kérelem benyújtására sor kerülhet 
online a www.valasztas.hu weboldalon illetve személyesen vagy le-
vélben a kérelmező magyarországi lakcíme szerinti Helyi Választási 
Irodában. 
A kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. 
Jelen választás vonatkozásában a nemzetiségi névjegyzékbe vételi 
kérelem benyújtási határideje 2022. március 18. 16.00 óra. Ameny-
nyiben a választópolgár már regisztrált nemzetiségi választópolgár-
ként, az minden választásra érvényes, nincs szükség újabb kérelem 
benyújtására. A választópolgár bármikor kérheti nemzetiségi hova-
tartozásának törlését, és az országgyűlési választásra vonatkozó nyi-
latkozatát is bármikor módosíthatja.
- Fogyatékkal élők segítése
A fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlása 
segítése érdekében a Helyi Választási Iroda vezetőjétől kérelemben 
az alábbi segítségeket igényelheti:
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoz-
tatót kapjon, 
• a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg, 
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, (ké-
relem benyújtása március 25.-én 16.00 óráig)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A kérelem (vagy annak törlése) benyújtható online a www.valasztas.
hu honlapon valamint személyesen vagy levélben a magyarországi 
lakcím szerinti Helyi Választási Irodában.
- Mozgóurna igénylés
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de 

egészségi állapota, fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a sza-
vazóhelyiségben, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet a 
Helyi Választási Irodához az alábbi módon lehet benyújtani:
- Levélben vagy online a www. valasztas.hu weboldalon ügyfélka-
pus azonosítás nélkül 2022. március 30-án 16.00 óráig,
- Személyesen vagy online ügyfélkapus azonosítással 2022. április 
1-jén 16.00 óráig,
- 2022. április 1-jén 16.00 órát követően online ügyfélkapus azonosí-
tással 2022.április 3-án 12.00 óráig,
- az illetékes Szavazatszámáló Bizottsághoz meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésé-
vel legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos 
módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.
- Átjelentkezés
Ha a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelyén, de Magyar-
országon kíván szavazni, a lakóhely szerint illetékes Helyi Választási 
Iroda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet, melynek segítségével átje-
lentkezéssel azon a településen szavazhat, ahol a szavazás napján tar-
tózkodik. A választópolgár lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda 
az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri 
névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település-
szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt sza-
vazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.
Fontos, hogy az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti 
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, a lakóhelye sze-
rinti jelöltekre szavazhat!
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 2022. március 25-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. A választópolgár 
átjelentkezési kérelmét 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja. 
A kérelem visszavonására levélben történő vagy online ügyfélkapus 
azonosítás nélküli benyújtás esetén 2022. március 25-én 16.00 óráig, 
személyes vagy online ügyfélkapus azonosítást követő benyújtás ese-
tén 2022. április 1-jén 16.00 óráig van lehetőség.
- Külképviseleti névjegyzék
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a sza-
vazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tar-
tózkodik, a magyar nagykövetségeken vagy konzulátusokon szavaz-
hat, ha a külképviseleti névjegyzéken szerepel. Aki a szavazás napján 
külföldön szeretne élni a választójogával, annak 2022. március 25-én 
16:00 óráig  kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a ma-
gyarországi lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától személyesen, 
ajánlott levélben, vagy online a www.valasztas.hu honlapon.
A kérelem ugyanezen időpontig módosítható. A külképviseleti név-
jegyékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 
óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. A külföldön 
szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok ki-
zárólag a magyar nagykövetségeken vagy konzulátusokon szavaz-
hatnak.
- Helyi Választási Iroda
A Helyi Választási Iroda településünkön a Polgármesteri Hivatal 
épületében, Császártöltés, Keceli u. 107. szám alatt működik.

Hábermayer Viktória - HVI vezető

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Lezárult a Menő Menzák 
pályázat a Bánátiban

Elköszönő szép üzenet… HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
tájékoztatója az országgyűlési képviselők választásáról

és az országos népszavazásról
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2022. januárKÖZÖSSÉGI ÉLET

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

Mikulás a Bánátiban
Két alkalommal történt az át-
adás. Hajóson a Pincefaluban a 
hajósi Polgárőr Egyesülettel kö-
zösen tartottuk az átadást, ahol 
Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő adta át az autók kul-
csát a Sváb sarok két települése 
polgármesterének. Az új polgár-
őr autókat az egyesületek a Ma-
gyar Falu Program Falusi Civil 
Alapjának köszönhetően tudták 
beszerezni. Szombaton vendé-
geink voltak Csizovszki László 
rendőrkapitány és Hangya Ákos 
őrsparancsnok. Schuszter Ist-

vánné a Császártöltési Polgárőr 
Egyesület elnöke köszöntötte 
a megjelenteket, majd Lovasi 
Gábor alpolgármester beszéde 
következett, ezután Csizovszki 
László rendőrkapitány köszön-
tötte a megjelent polgárőröket 
és tűzoltókat. A jármű beszerzé-
séhez Császártöltés Község Ön-
kormányzata is jelentős támoga-
tást nyújtott. Gratulálunk az új 
szerzeményhez, és eredményes 
munkát kívánunk!

Császártöltés Község
Önkormányzata

A Miniszterelnökség Egyházi 
és Nemzetiségi Kapcsolato-
kért Felelős Államtitkársága 
ebben az esztendőben is meg-
hirdette pályázatát a 2022. 
évi Nemzetiségi Tanulmányi  
Ösztöndíjára. 

Gratulálunk
Frick Lucának a megnyert 

ösztöndíjhoz!

Polgárőr autó átadásAnyakönyvi 
hírek

Újszülöttek:
Szőrös Nolen - született: Kecs-
kemét, 2021. október 19., anyja 
szül. neve: Schindler Zsuzsanna

Endler Ákos - született: Kiskun-
halas, 2021. december 06., anyja 
szül. neve: Schveibert Réka

Házasságot kötöttek:
Márin Éva és Elmer Endre, há-
zasságkötés időpontja: 2021. 
november 20. 

Márin Éva és Elmer Endre Endler Ákos

Szőrös Nolen

Bányai Gábor országgyűlés képviselő átadta a Császártöltési 
Polgárőr Egyesületnek az új járművet.

Köszönet a szolgálatukért!
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Mikulás és karácsonyi ünnepség az óvodában


