Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014.
évről
A „Csengőszó” Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő
Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen fontosnak tartjuk:


kulturális és egyéb rendezvények támogatását. Így az iskolások márciusban farsangi
bálon, áprilisban húsvétváró rendezvényen, októberben felsőssé avatáson, Halloween
partyn, decemberben Mindenki Karácsonyán vehettek részt. A nagyszabású
karácsonyi műsoron a végzős diákok táncos ruháinak kölcsönzését alapítványunk
finanszírozta.



sportrendezvények támogatását, így tanulóink Junior Kupán mérhették össze erejüket
kézilabdában és fociban. Tanulóink szomszédos településekkel is folyton futballoznak.
Februárban több osztályunk korcsolyázni ment Kiskőrösre. A futóversenyeken is
mindig képviselik diákjaink iskolánkat. Nyáron a kiskőrösi uszodába is elkísértük heti
rendszerességgel az érdeklődőket.
kirándulások támogatását. A Fókusz Takarékszövetkezet által meghirdetett
pályázaton elnyert pénzzel végzős diákjaink kirándulásához járultunk hozzá busz
bérlésével.





az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások szervezését. Februárban a helyi
rendőr tartott tanulóinknak előadást az internetes bűnözés veszélyeiről.

Májusban a védőnő tartott több osztályban a gyerekek életkorának megfelelő előadást,
és ellátogatott iskolánkba a Jóban Rosszban sztárja is, hogy felhívja a figyelmet az
egészséges életmód fontosságára. Decemberben mentősök tartottak előadást
elsősegélynyújtás és újraélesztés témában.



környezetvédelemmel,
természetvédelemmel
kapcsolatos
tevékenységek,
ismeretterjesztő előadások szervezését. Májusban papírgyűjtést szerveztünk.

A júniusban megtartott Madarak és Fák Napján is az volt a célunk, hogy felhívjuk a
tanulóink figyelmét környezetünk tisztaságának fontosságára.




készség- és képességfejlesztési programok támogatását
nemzetiségi hagyományápolással, a német nemzetiségi kultúra fenntartásával
kapcsolatos programok támogatását. Tanulóink több levelezős német versenyen
(Titok, Bendegúz) vettek részt. Iskolánk szervezi minden évben a térségi német versés mesemondó versenyt, ahol több helyi diák nyelvjárás és német kategóriában
sikeresen képviseli iskolánkat. Ezen a versenyen iskolánk 6. osztályos tanulói először
viselhették azt a ruhát, melynek varratását alapítványunk állta.

Iskolánk 7 évfolyamán német nemzetiségi táncoktatás is folyik, ezek a tanulók rendezvények
alkalmával mindig bemutatják tánctudásukat.
A novemberi Márton-napról magyar és német dalokkal, versekkel, műsorral emlékeztünk
meg. Alapítványunknak köszönhetően libazsíros kenyérrel és meleg teával vendégeltük meg a
résztvevőket.

Fontos feladatunk a hagyományápolás. Ezért egy nemzetiségi hét keretén belül hívtunk
előadót, aki bemutatta azt a hajót (Ulmer Schachtel), amivel őseink érkeztek ide. Az előadást
is alapítványunk finanszírozta.




ünnepek szervezését. Megemlékeztünk március 15-éről, a Magyar Költészet
Napjáról, október 23-áról.
tehetséges tanulók versenyeken való részvételét. (Helyi vers- és prózamondó verseny,
Olvasni jó! verseny, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, Erzsébet Vetélkedő, Hevesi
György Kémia Verseny, Szent-Györgyi Albert Kémia Verseny, Ének Verseny,
Sportversenyek)

Mivel alapítványunk közhasznú szervezet, ezért a következő közhasznú tevékenységek
ellátása is céljaink közé tartozik:








nevelés, oktatás, képességfejlesztés
egészségmegőrzés
kulturális örökség megóvása
természetvédelem
környezetvédelem
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.

A „Csengőszó” Császártöltési Iskolai Alapítvány nagyon fontosnak tartja a Császártöltésen
működő Általános Iskola diákjainak támogatását az előbb felsorolt módokon, illetve nagy
hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására is.

Császártöltés, 2015.05.27.

Dóráné Heibl Anikó
Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke
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