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A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német
Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.
Különösen fontosnak tartjuk a nemzetiségi hagyományápolással, a német nemzetiségi kultúra
fenntartásával és ápolásával kapcsolatos programok és a hagyományápolással kapcsolatos tárgyak,
eszközök beszerzésének támogatását. Iskolánk minden tanulója heti egy órában tanul népi táncot.
Faluszintű rendezvényeken rendszeresen fellépnek diákjaink, így fontosnak tartjuk azt, hogy ehhez
meglegyen a megfelelő népviseletük is. Ebből a megfontolásból idén 12 lány inget varrattunk, és
természetesen az anyagot is alapítványunk vette.

Ugyancsak a német nemzetiségi kultúra fenntartásával és ápolásával kapcsolatos
program iskolánkban a már évek óta megrendezésre kerülő Kistérségi Német
Szavalóverseny, melyre a környék iskoláiból 60 diákot fogadtunk német és sváb vers-és mese
kategóriában. A gyerekeket vendégül láttuk egy kis uzsonnára, melyhez az alapanyagokat
alapítványunk finanszírozta.

Támogatjuk a készség – és képességfejlesztési programok megszervezését is. Márciusban
rajzversenyt hirdettünk Bohóc szépségverseny címmel. A tanulók díjazását alapítványunk
finanszírozta. Faluszintű rendezvényeken is megjelent alapítványunk. Így az augusztusi Falualapítók
Ünnepén, a szintén augusztusi Horgásztáborban és Német táborban is kézműves foglalkozást
szerveztünk, melyhez az alapítványunk vásárolta meg a szükséges alapanyagokat.

Az egészséges életmód elengedhetetlen feltétele a sportolás, melyet már kis korban el kell kezdeni.
Ennek érdekében alapítványunk támogatja a sportolni vágyókat is. Az idei évben több ízben is
támogattuk sportolóinkat. Ahhoz, hogy különböző sportrendezvényeken meg tudjanak jelenni
focistáink, szükségük volt egységes ruházatra, így ehhez járult hozzá alapítványunk.

Iskolánk kézilabdázói és focistái labdákat, kesztyűket és különböző sporteszközöket is kaptak.

Madarak és fák napja alkalmából minden évben kimegyünk a gyerekekkel a közeli Parkerdőbe. Út
közben a tanulók játékos vetélkedőkön vesznek részt, melyek témája környezetvédelem,
természetvédelem. A résztvevőket természetesen jutalmazzuk is, ehhez alapítványunk is hozzájárult.

A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány céljai között szerepel a szükséges eszközök vásárlása is.
Egy tantermünkben még nem volt digitális tábla, így célunk volt ennek pótlása a hozzá tartozó
laptoppal együtt.

Minden tanterembe vettünk a számítógéphez egeret és hangszórót is.

Szeretnénk, ha diákjaink a tanulás mellett a szabadidejüket is hasznosan tölthetnék. Ezért
alapítványunk hozzájárult az iskola udvarán lévő kerti játék megvásárlásához.

Fontos célkitűzésünk, hogy az év ünnepeiről méltóképpen emlékezzünk meg.
Az adventi jótékonysági vásáron alapítványunk 80. 000 Ft adományban részesült.

Minden évben magas szintű karácsonyi műsort adnak elő iskolánk diákjai a falu lakosságának. A tánc
és ének mellett a fő műsorszám egy mese bemutatása. Hogy megkönnyítsük a gyerekek munkáját,
kettő fejmikrofont vettünk, melyeket ezentúl bármilyen iskolai műsoron használhatnak a gyerekek.

Ugyancsak a Mindenki Karácsony egyik legmeghatóbb pillanata az, mikor végzős tanulóink gyönyörű
ruhákban keringőznek. Sajnos egyre nagyobb teher a szülők számára ezeknek a ruháknak a bérlése,
ezért alapítványunk ezt is támogatta.

Támogattuk a Húsvétváró rendezvényt és a Halloween partyt is.

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









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

Összefoglalva: 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, 2016. május 17.
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