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Egyikünk számára sem könnyű a
helyzet, amiben most élünk. Türelemmel és egymás segítésével,
összefogással túljutunk a járványon. Aki segítségre szorul, segítjük, senkit sem hagyunk magára.
A rendezvényeinket ebben az évben nem tartottuk meg, most csak
emlékezünk, milyen jó volt tavaly.
Ez idő tájt köszöntöttük a nyugdíjasokat, készültünk a Mindenki
Karácsonyára. Most mindezek
elmaradnak, de bizakodunk, hogy
jövőre visszaáll minden a régi kerékvágásba. Egy régi lakodalmas
emlékkel, és a tavalyi szakácskönyv
bemutatójával emlékezzünk a szebb
napokra. Adjon erőt és egy kis jókedvet ebben a borongós, nehéz
időszakban.

A génjeinkben
hordozzuk
Lakodalomba hívták a családunkat. Jöttek az örömszülők,
hozták a meghívót, s a koccintás után, pár szóból már értették is egymást meghívók és
meghívottak, miben kell a se-

gítség. Mi, gyerekek örültünk
legjobban, kérdezgettük egymást az iskolában, ti is jöttök a
lakodalomba? Nem szerettem
a hohcájt sává-t – a lakodalmat
nézni, mert aki csak az ablakon
át kukucskálta a vígan táncoló
vendégsereget, az csak irigy-
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kedhetett. A tánc, a finom torták
csak a bentről büszkén mulatozóknak jutott.
A lakodalom előtt két héttel
anyám pontosan tudta mit kell
vinnie és mennyit. Mennyi tojást, mennyi cukrot, mennyi vajat. A baromfit a lakodalom hetében, csütörtökön vitte. Tudta
milyen edények kellenek, a szép,
talpas üveg tortatartót is adta
a lakodalmas házhoz, pedig az
nagy kincs volt akkoriban! Kis
színes cérnát kötött rá, ez elég
is volt, sértetlenül került aztán
vissza a kredenc felső polcára.
A rokonság tudta, melyik napon mi a dolga. Hetekkel előbb
elkészült a gyönyörű sárga,
hajszálvékony cérnametélt, ott
száradt a belső, ünnepi szobában, s várta a lakodalom napját.
Az utolsó héten aztán minden
felgyorsult. Csütörtökön már
az összes segítség korán reggel
ott volt a lakodalmas háznál. A
férfiak sátrat állítottak, padokat,
asztalokat hoztak, összehordták
az edényeket, hozták az üstházakat, üstöket, kellett belőle jó
pár, hiszen nagy lakodalomra
készültek, mint mindig. A csü-

Aztán szombaton, a lakodalom
napján is tudták, hol, miben kell
segíteniük. Hosszú sorban vitték a leveses, a zöldséges és hú-

egy olyan érzésem készülődés
közben, ahogy sürgölődünk, és
mindenki tudja a dolgát, hogy
ez az, amire vágytam, hogy

sos tálakat. Ritmusa volt a felszolgálásnak, s az ütemet nem
tévesztették. A finom ételekből,
és a mosolyokból is mindenhová jutott a 4-500 fős vendégseregnek.
Elmúltak az évek, ilyen nagy lakodalmak nincsenek már Császártöltésen.
„Mit tém áltá muszm tr nájá
frtéáná, mondogatták a töltésiek. Igen, a régivel kell az
újat megkeresni! És átéltem a
Császártöltési finomságok szakácskönyv bemutatóján 2019ben, hiszen ugyanúgy történt
minden, mint egykoron. Egybeforr a régi emlékekkel, és van

most történik a legjobb dolog az
életemben. Mert az állandósság
biztonságot ad. Látom, ugyanazt az összetartást, ugyanazt
az igyekvést, mellyel gondtalan
perceket szerzünk a résztvevőknek. Készülnek a kalácsok,
fő a leves és a felszolgálás ritmusa is a régi ütemet idézi.
Hogyan magyarázhatnám el
ezt a különleges érzést, ezt a
kivételes képességet, ami a génjeinkben van, amit születésünktől magunkban hordozunk, mi,
Császártöltésiek.
Takácsné Stalter Judit
polgármester

törtök a süteménysütés napja
volt. Egy nagy vajdlingban két
asszony 100 darab vagy több tojásfehérjéből habot vert, ha véletlenül belekerült egy záptojás,
kiöntötték az egészet „Nem baj,
elbírják a háziak”, mondogatták, és kezdték elölről.
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• Este 8 óra és reggel 5 óra
között kijárási tilalom van,
mindenkinek haza kell érnie
este 8 óráig. A kijárási tilalom
alóli mentesülés egyik esete a
munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.
• Minden gyülekezés tilos.
• Az éttermek vendéget nem
fogadhatnak, vendégnek ott
csak az étel elvitele céljából
lehet tartózkodni. Az üzemi
étkezdék nyitva tarthatnak.
• Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével –, továbbá a fodrászatok,
a kisipari szolgáltatók este 7
óráig maradhatnak nyitva és
utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.
• A szállodák turistákat nem,
csak üzleti, gazdasági vagy
oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
• Mindennemű rendezvény
megtartása tilos, ide értve a
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kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat.
A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatók meg. A
sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani,
a sportrendezvényeken nézőként tartózkodni tilos.
• Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett.
• Tilos a közterületen, illetve
a nyilvános helyen, valamint
a sportpályákon az amatőr
csapatsportok (pl.: labdarúgás, kézilabda) gyakorlása.
Ez a korlátozás a versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény
esetére nem vonatkozik.
• A szabadidős létesítmények
használata tilos, beleértve
különösen a fitnesztermeket,
fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat
és állatkerteket, korcsolyapályákat, közművelődési intézményeket, közösségi színtereket. Ezen rendelkezés alapján
településünkön jelenleg nem
látogatható a Teleház, Sportcsarnok, Közösségek Háza,
Sváb Tájház, Könyvtár, Képes
Ház, Edzőterem.
• A bölcsődék, az óvodák
és az általános iskolák a 8.
osztályig a megszokott rend
szerint nyitva tartanak, a
speciális intézményi védelmi
intézkedéseket az igazgató
határozza meg. Az iskolák a
középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú
intézmények kollégiumai az
iskolaigazgató döntése szerint működnek.
• Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre tértek át.
A felsőoktatási intézmények
kollégiumai bezártak, ez alól
kivételeket a rektor állapíthat
meg. A tartózkodás különösen a határontúli és külföldi
diákok, illetve a hatósági házi
karantén kötelezettséget a
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Veszélyhelyzet idején
alkalmazandó intézkedések
A 2020. március 11. és 2020.
június 17. között fennállt veszélyhelyzeti időszakot követően a Kormány 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendeletével az
élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus
világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében, 2020.
november 4. napjától Magyarország egész területére
ismételten veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A korábbinál jóval szigorúbb
járványügyi
intézkedésekkel lépett hatályba a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet, melynek értelmében 2020. november 11. napjától az alábbi
korlátozások kerültek bevezetésre:

Császártöltési

kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.
• Magán és családi rendezvények (például: születésnap)
10 főig megtarthatók.
• Temetés legfeljebb 50 fővel
tartható meg.
• Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg, azonban
az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek
részt.
• Kórházak, iskolák, óvodák,
bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat hetente tesztelni kell.
• A maszkviseléssel és távolságtartással
kapcsolatosan
eddig bevezetett szabályok
továbbra is érvényesek, azzal,
hogy a 10 000 főnél nagyobb
település egyes közterületein
a maszkviselés kötelező. A
területek kijelölése a polgármester feladata.

A Szentmise
• Sporttevékenység során,
valamint a parkokban, illetve
zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.
A fentiekben felsorolt védelmi intézkedések betartását a
rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
A kiszabható bírság mértéke
100.000 forinttól 1.000.000,Ft-ig terjed, továbbá jogsértés esetén a helyiség, terület,
intézmény, illetve a helyszín
legalább egy napra, legfeljebb
egy év időtartamra történő
bezárását is elrendelhetik.
A lakosság egészségének, életének megóvása érdekében
kérünk mindenkit a Kormány
védelmi
intézkedéseinek,
korlátozásainak maradéktalan betartására!

Határátlépők
karanténkötelezettsége
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
járványügyi intézkedésekkel
kapcsolatos egyes szabályok
megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV.
törvény értelmében 2020. október 28. napjától a külföldről
történő belépéskor nem kell
külön közigazgatási határozatba foglalni a 10 napos
hatósági házi karantén elrendelését, hanem azt a törvény

Az értünk bemutatott áldozat
megünneplése. Természetesen
a Szentmiseáldozatra gondolok,
mely emlékezés, ünnep és hálaadás, hogy Jézus értünk szenvedett, meghalt és feltámadt. A
szentmise egyedülálló élménye
a hívő embernek, amikor Istennel találkozhat, a lehető legtökéletesebb formában, hiszen a
szent liturgia cselekményei által
magához veszi őt Krisztus, majd
az áldozásban mi Őt magát, a
szentségi színek alatt. Nem kell
elmenni Jeruzsálembe, Golgota
lesz minden oltár, bűneink temetkezési helye, s a keresztény
remény legfőbb forrása: „Amíg
el nem jön”. Ha az ember teljesen belemerülne ebbe a nagy
titokba, akkor el kellene sírnia
magát a meghatódottságtól.
Hiszen Szent II. János Pál pápa
szavai szerint az Oltáriszentségben, abban a kis ostyában van
a világ összes problémájának
megoldása. Mégis, oly sokan
másutt keresik a megoldást.
Egyházunk vasárnap és parancsolt ünnepnapokon köte-

lezővé teszi a szentmisén való
részvételt. Már régóta nagy fájdalmunk, hogy a hívek nagyon
nagy többsége ehhez a parancshoz nem tartja magát, sőt, egyre
jobban lazul a fegyelem. Most
a vírus okozta negatív hatásokról e témával kapcsolatban nem
szólnék, mert már a csapból is
ez folyik.
Nem volt mindig így. A hit
szilárd alapokon állt, s annak
szabályait, rendelkezéseit, azt
nemigen írta felül semmi. Ám
megváltozott a világ. Egyrészt
nagy iparosodás ment végbe,
a falvak elnéptelenedtek. Már
nem önállóan, szabadon döntenek az emberek. Ha a gyárba,
munkahelyre menni kell, akkor
nincs mese, még ha vasárnap is
van. Persze az emberek is megváltoztak. A konformizmus,
konzumizmus megtette hatását.
A vasárnapi bevásárlás, a vasárnapi pihenők, kirándulások,
az egyetlen nap, amikor szabadok az emberek. Legalábbis sokan. Épp a fodrásznál vagyok,
amikor annak barátnője mesél

a vasárnapról. Horgászni volt
a férje, azután levágatta a haját, stb. A programok közt nem
szerepel a szentmise. A vasárnap már nem az Úr és a mi
napunk, mint megszentelt nap.
Még sokaknak nem nyílt fel a
szeme arra, hogy az ember test
és lélek, s mindkettővel törődni
kell. „….a szentmise: egy olyan
esemény, amikor nem azzal
foglalkozunk, hogyan jussunk
előrébb az életben, hogyan húzzunk hasznot az erőforrásokból.
Ehelyett megnyílnak előttünk a
pillanatok belső terei, amelyeket be tud bolyongani a figyelmünk. Az ünnepnek tehát nincs
„funkciója”: amikor ünneplünk, tehát amikor a hasznosság kényszere alól kikerülünk,
akkor hirtelen szembetaláljuk
magunkat az élet végső kérdéseivel. Ez elől a modern ember
menekülni próbál: véletlenül se
kelljen megállni, elcsendesedni,
gondolkodni./ Czopf Áron, keresztény-konzervatív történész,
újságíró/ Milyen szép gondolat,
mekkora igazság. Ma mindent

alárendeltünk a haszonelvűségnek. A haszonszerzésre fordítjuk minden erőnket, időnket.
Pedig az élet végső kérdéseivel még időben szembe kellene magunkat találni, s ennek
előfeltétele a megállás, elcsendesedés s a gondolkodás. Ha
dolgaink átértékelődnek, ha feleteket kapunk ezekben a nagy
kérdésekben, akkor lassítani is
tudunk, s talán jobban úgy rendezni dolgainkat, hogy a végén
elmondhassuk: éltem, s nem
csak voltam. Ami még ennél is
csodálatos, aki még életében
eljut a felismerésre, hogy ami
Istentől van, akinek a képmása,
az ember, nem hal meg örökre.
S az ilyen emberek azt is tudják, hogy mi az, amit magukkal
visznek odaátra. Talán még idejében felhagynak a gyűjtögető
életmóddal, mert az nem a magasabb fejlettségről, hanem inkább lelki elkorcsosulásunkról
tanúskodik.
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
plébános

erejénél fogva automatikusan
meg kell kezdeni.
A Magyarországra érkező
határátlépő közvetlenül a
karanténlakáshoz közlekedhet, hazaérkezése után a bejárati ajtóra köteles kitenni a
piros figyelmeztető jelzést.
Az ellenőrzést a rendőrség
végzi. A karanténszabályokat
megszegőkre 5 ezertől 150
ezer forinting terjedő bírság
szabható ki.

Közmeghallgatás
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Császártöltés Község
Önkormányzata Képviselőtestületének a 2020. november
végére tervezett közmeghall-

gatása a Belügyminisztérium
és a Miniszterelnökség közös
szakmai álláspontja alapján
a veszélyhelyzetre tekintettel
nem tartható meg.
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20 éves a „Falatkák”
Óvodai Alapítvány
Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy óvó néni, aki
mert egy nagyot álmodni. Igazából így kezdődött. Vikkerné
Horváth Zsuzsanna kezdeményezte az ezredfordulón egy
óvodai alapítvány létrehozását.
Felállt mellé egy csapat: szülők,
kollegák és egy 5 tagú kuratórium, akkori tagok: Arnoldné
Csupó Erzsébet, Bergmann Jánosné, Herner Melinda, elnök
- Vikkerné Horváth Zsuzsanna. Kezdetben színházbérletet, kirándulást, játékvásárlást
tudtunk támogatni. A gyermeknap, karácsony, ahol rendszerint egy nívós bábelőadást

Hiszünk benne: ha a tárgyak elkopnak is idővel, az élmények
örökre szólnak.
A 20 év alatt nagyon sokan, sokat segítettek nekünk. Hálásan
köszönünk mindent, bármi és
bármilyen jellegű segítség volt.
A császártöltési gyermekek
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Márton nap az óvodában
November
eleje,
ősz,
színkavalkád a fákon, avarban.
Elkezdődött a „Márton nap”
projekt az óvodában. Az ablakokban libák feszítenek, gyerekek díszítik a lámpásokat,
dekorálják a termet, éneklik
„ezerrel”: „Ich geh’ mit meine
Laterne”. Az óvó nénik mesélik Márton püspök legendáját,
beszélgetnek a népszokásokról
(Márton napján kóstolták meg
a pincékben az új bort, libát sütöttek, hogy ne éhezzenek a következő időszakban), időjóslásról és csupa érdekes, izgalmas
dologról.

„Falatkák” Óvodai Alapítvány
rendhagyó tízóraival készült.
Zsíros kenyérrel, hagymával,
teával vendégelte meg az oviban a gyerekeket, felnőtteket.
Sajnos a forralt bor most elmaradt, ahogy a lampionos felvonulás is. Az előző években oly
hangulatos esti rendezvény áldozatul esett a vírushelyzetnek.
Az esti fényeket megpróbáltuk
becsempészni: az óvoda egyik
ablakába kitettünk néhány lámpást. A gyerekek hazavitték a
saját kis alkotásaikat és arra
kértük a szülőket, hogy november 11-én este 6 órakor minden-

Szépül az óvoda udvara
A „Falatkák Óvodai Alapítvány”
sikeresen pályázott a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-nél szakmai programok és működési
költségek támogatására. A „Kis
kezek a Földért” című projekt
fő profilja a környezetvéde-

lem, egészségtudatos életmódra nevelés. Az óvoda udvarán
az Önkormányzat segítségével
helyére került a magaságyás a
hozzá tartozó kerítéssel. Tavas�szal folytatódik a palántázás és a
növények gondozása.

Madárodú kihelyezési akció
A 2021-ben megrendezésre kerülő „Egy a természettel” Vadászati Világkiállítás alkalmából a Császártöltési Erdészet munkatársainak segítségével Madárodú Kihelyezési Akción vehettek
részt az első osztályos gyerekek.

Őrizzük meg régi
tárgyainkat!
finanszíroz az alapítvány, évtizedek óta kedves feladatunk.
Vikkerné Horváth Zsuzsanna
nevéhez fűződik az „Én fám”
elnevezésű kezdeményezés.
Az alapítás óta eltelt 20 év.
Megállunk egy pillanatra
számot vetni: a kezdeti tevékenységeink
megmaradtak,
kibővültek. Szerencsére a lehetőségeink is gazdagodtak. Bevételi forrásaink: az Szja 1%, a
Márton napi adománygyűjtés
(sajnos idén kimarad) és a sikeres pályázatok
Fontosnak tartjuk, hogy élményt
ajándékozzunk
a
gyerekeknek. Igyekszünk a
karácsonyi, gyermeknapi előadások mellett évszakonként
egy-egy mesedarabot beiktatni.
A nagyokat állatkertbe, vonatozni, bábszínházba visszük.
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életébe loptak vele egy pozitív
pillanatot. Egy cédrus ültetésével állítottunk emléket az eddigi éveknek, melynek az óvoda
előtt találtunk helyet. Reméljük
nagyra nő és minél többen gyönyörködnek benne.
A mesének nincs „fuss el véle”.
Folytatódik, színesedik mindenki örömére. Bízunk benne,
hogy a 25. évfordulónkat majd
gyermekek, felnőttek felszabadult jelenlétében tarthatjuk
meg. Addig is tesszük a dolgunkat, ahogy eddig.
A kuratórium tagjai, Bujdosóné Csontos Erika, Vikkerné
Horváth Zsuzsanna, Weitzné
Koszó Renáta, Winter Józsefné
nevében:
Herner Melinda
elnök

Ez idő tájt az előző években
már nyüzsgött az óvoda és környéke. Méhkasként zsongott a
sok kérdés: melyik mézeskalácsrecept legyen, mennyi kenyeret, zsírt rendeljünk, mikor
próbáljuk az ünnepi műsort a
templomban, egyeztettünk-e az
iskolásokkal…. napestig sorolhatnám a sok tennivalót.
2020-ban csendesebben folytak
az események. A gyerekek csoportonként elkészítették a lámpásaikat. Voltak, akik az óvó
néni segítségével, voltak, akik
már „tiszta egyedül”. November 11-én, Márton napján, a

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

ki egyszerre gyújtson mécsest,
tegye ki a lampionokat az ablakba, jelezve, hogy összetartozunk, van egy közös kapocs
köztünk, próbáljuk együtt ünnepelni ezt a jeles napot.
Míg a kis mécsesek fénye táncolva megvilágította a színes
mintákat, addig a családok apraja nagyja egymásra figyelt,
beszélgetett, egy bögre meleg
tea mellett erősödött az összetartozás érzése. Szívből reméljük, hogy minél több gyermek
otthonában így történt.
Herner Melinda
óvodapedagógus

www.csaszartoltesiek.hu

Hagyományőrző szándékkal
megmentenénk az utókor számára amit az itt élő elődeink
ránk hagytak. Az utolsó előtti
pillanatban vagyunk. Akinek
otthon régi használati tárgya,
régi ruhája van és felajánlaná,
kérjük telefonon hívja az iskolát! Tel: 443-962
A német belügyminisztérium
(BMI) a 2020-as évben újra pályázatot hirdetett német nemzetiségi iskolák részére. Iskolánk nagy örömmel vette ezt

a lehetőséget és pályázott. A
felhívás egymillió forint keretösszegig szólt, valamint nyertes pályázat esetén a költségek
20%-át az adott intézménynek
kell finanszírozni. A beadott
projektünk címe:” Das Feuer
brennt weiter.” A döntés még
nem született meg, reméljük,
hogy iskolánk négy laptoppal
és egy digitális táblával gazdagodhat.
Schuszterné Bárth Éva
pedagógus

A múlt összeköt
Sikeres pályázat eredményeképp élményekkel teli nap részesei voltak iskolánk felső tagozatos diákjai.
A pályázatunk címe - A múlt
összeköt” - kettős jelentést hordoz. Utal úti célunk és Császártöltés közös sváb történelmére,
másrészt a már eddig Geresdlakkal kialakult kapcsolatunkra. Egy nagysikerű német nemzetiségi tábor után (Töltési
svábok Baranyában NEMZ
-N-20-0184-2020.08.21.-08.25.),
amikor még nagyon frissek voltak az élmények, egyértelmű úti
célunk volt Geresdlak.
Geresdlakon nagy szeretettel
vártak minket. A szívélyes köszöntés után, osztályonként kerestük fel a kiállítóhelyeket. A
baba, a nemzetiségi vállkendő,
a kézimunka és a mézeskalács
falu kiállításokat csodálhattuk
meg.

Utunk Siklósra vezetett. Itt a
siklósi várral ismerkedtünk. A
várban eltöltött 2 óra lebilincselő volt, sok érdekes és hasznos
információval ismertette meg
tanulóinkat a felkészült idegenvezető.
A múlt megérintett mindenkit
és mély benyomásokkal telve
búcsúztunk vendéglátóinktól.

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes
Andocsné Lei Mónika
igazgató

Könyvtári hírek
Tisztelt Olvasók!
A tavaszihoz hasonló helyzet
állt elő ismét: a Könyvtár nem
látogatható 2020. November
11-től kezdve. A már korábban
bevált szolgáltatást szeretném
felajánlani Önöknek: szívesen
házhoz viszem a könyveket.
A Könyvtár bejárata melletti
postaládába várom egy cédulán az ígényelt könyvek címeit,

az Önök nevével és lakcímével
esetleg telefonszámával együtt.
A telefonszámom: 06 20 929
6777, ha esetleg valakinek kérdése van nyugodtan hívhat, illetve a következő email címen
is elérhet: konyvtarcstoltes@
gmail.hu Vigyázzunk egymásra!
Taner Gabriella
könyvtáros

Sikeres pályázat az iskolában
A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány a „Magyar Falu
Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázaton 2.000.000,Ft, azaz kettőmillió forint támogatásban részesült. Az elnyert
összeget alapítványunk laptopok vásárlására fordítja, melyeket
digitális oktatás során a rászoruló tanulók vehetnek igénybe.
Dóráné Heibl Anikó, pedagógus
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„Álmaink várai, kastélyai”
NTP-KNI-19-0121

Szeptember harmadik hetében
egy kétnapos kirándulás során a
24 tanuló és 2 pedagógus alkotta csoport 7 dunántúli helyszínt
keresett fel. Szeptember 17-én a
kirándulás első programjaként
megtekintettük Zsigmond király híres hadvezérének, Ozorai
Piponak a gyönyörűen felújított várát. Az Ozorától néhány
kilométerre lévő simontornyai
várban játékos módon megismerhettük a vár történetét, majd
Székesfehérvár
következett,
ahol érdeklődéssel jártuk be a
zegzugos Bory várat miközben
kisebb csoportokban érdekes
feladatokat oldottunk meg.
A nap utolsó programjaként a
dinnyési várkert kicsiny vára-

it tekintettük meg. Pénteken a
szigligeti vár bűvölte el csoportunkat. Elismeréssel gondoltunk
az építőkre, hogy ilyen gyönyörű kilátással rendelkező helyre
húzták fel a vár falait. A sümegi
várban érdekes előadást hallgattunk meg a vár történetéről.
A kétnapos kirándulás utolsó
programjaként a királynék városát, Veszprémet kerestük fel.
Egy rövid városnézésre is sort
kerítettünk. Hazafelé minden
tanuló elmondhatta, hogy neki
melyik program, vár tetszett a
legjobban. Azokat a diákokat,
akik érdeklődésükkel és jó magatartásukkal kitűntek a társaik
közül apró ajándékkal jutalmaztuk meg.
A pályázat részeként 2020. október 22-én ragyogóan szép őszi
napon kerékpárral indultunk
útnak felkeresni az Érsekhalma
területén található földvárat. A
helyszínen, a vár történetének
tudósa: Gonda János tartott előadást a csoportnak.
Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

Borús napok
A Császártöltési Idősek Otthonában már több mint két hónapja
látogatási, és kijárási tilalom van.
Lakóink fogadhatnak csomagot,
de azokban romlandó élelmiszer
nem lehet. Ezeket a szabályokat
nem mi hoztuk, hanem az országos tisztifőorvos. A mi feladatunk, hogy ezeket betartsuk, és
betartassuk. Így tudjuk megvédeni az otthonban lakó időseket,
akik a legveszélyeztetettebbek
közé tartoznak. Kérek minden
hozzátartozót, rokont, barátot,
hogy tartsák be a szabályokat,
mert ez mindannyiunk közös érdeke!
Az otthon elhagyására van lehetőség. A lakó elhagyhatja az intézményt, haza látogathat családjához, de csak úgy térhet vissza,
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ha két negatív SARS-CoV-2 PCR
teszt eredményt tud felmutatni,
amely két negatív teszt között
legalább 48 óra telt el. Az előttünk álló ünnepi időszak is nagyon nehéz lesz. Mindent megteszünk, hogy az itt élő időseket
jobb kedvre derítsük. Továbbra
is lehetséges az online kapcsolattartás. Ezeknek a hívásoknak
nagyon fontos szerepük van,
sok erőt tudnak adni lakóinak.
Aki még nem próbálta ki, bátran
jelentkezzen! A lehetőségekről,
időpontokról egyeztetni a 0630/357-4815 telefonszámon lehet.
Kívánok kitartást minden idősnek, rokonnak, és sok erőt a folytatáshoz kedves kollégáimnak!
Flaisz Emőke
intézményvezető
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Az „Év gyógyszerésze”
„Jól emlékszem az első napomra, itt Császártöltésen a
gyógyszertárban. Torkomban
dobogott a szívem, vajon milyen véleménnyel lesznek majd
rólam az emberek, tetszik-e a
váltás, egy új, egy fiatal jelenléte. „Egy kívülálló”, szavakkal
kezdtem a pályázati esszém.
Hogy hogyan kerültem ide? Én,
ugyanis a délvidéki Magyarkanizsáról származom.
A szerelem! Beházasodtam,
mint egy jó cuvée, szokta mondani mosolyogva a férjem, Berger Gábor, aki borász.
2012-ben végeztem a Szegedi
Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Rögtön,
ahogy átvettem a diplomámat,
már volt munkahelyem Szegeden, ahol előtte a kötelező
gyakorlatom is végeztem. Majd
Kalocsára kerültem, ott négy
évet töltöttem és csak ezután,
2017-ben jöttem Császártöltésre
dolgozni. Mára már ez az otthonom.
A gyógyszerészetben nem szabad szerepet játszani, mindig
önmagunkat kell adni, így végzem a munkám napról-napra,
ami az életem is. Kinek egy kedves szó, egy mosoly, jó tanács.
Már gyerekkoromban biztos
voltam abban, hogy ezt a pályát
választom, nem csak azért, mert
patikában nőttem fel, harmadik
generációs gyógyszerész vagyok, hanem mert tudtam, valamilyen módon szolgálni és segíteni szeretném az emberiséget.
Megszólítani a saját nyelvén
és megnyerni a veled szemben
állót, kortól és nemtől függetlenül, feladat!
Mára már egyre többen - a fiatalok is - fordulnak hozzám
nagyobb bizalommal, és kérnek
szakmai tanácsot, kikérik a véleményem. Kemény munkám van
ebben, hogy ezt egy új helyen
el tudtam érni. Ezért is tartom
a szívügyemnek a gyógyszerészi gondozás szükségességét,
hiszen a mi feladatunk, hogy
a beteget megfelelő módon és
helyesen informáljuk az orvos

Császártöltési

által felírt gyógyszerekről, és az
esetleges interakciókról, fellépő
mellékhatásokról.
Motiválólag hat rám, ha egyegy esetnél is megoldást találok
a beteg számára, szakmailag is
több leszek, s közben tanulok.
Nagyon fontos, mindig hitelesnek és őszintének kell lennünk!
Sikeresnek mondhatom az
utóbbi éveimet, amellett, hogy
befogadtak a császártöltésiek,
2019-ben Bács- Kiskun megye
Gyógyszerész Kamara elnökségi tagjai közé választottak be.
A Magán Gyógyszerészek Országos Szövetsége, a MOSZ koordinálásával, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és
a Kamara minden évben pályázati felhívást tesz közzé az „Év
gyógyszerésze” és a „Kedvenc
patikám” címmel.
A pályázat idén jubileumi évet
ünnepel, 10. esztendeje nyílott
alkalom, hogy megmérettessünk. A lakosság és a szakma is
szavazhatott. Áprilistól lehetett
leadni a voksot. Engem május
végén kerestek fel, hogy jelölt
vagyok. Országos szinten húsz
gyógyszerészt választottak ki a
szavazatok alapján. A díjátadóra a Budapesti Aria Hotelben
került sor.
Hogy honnan tudom, hogy
van-e értelme elhivatottsággal
lenni a munkám felé, vagy van-e
értelme a sok befektetett energiának?
Számomra ez a díj az egyik legnagyobb elismerés, visszaigazolás arra, hogy jó úton haladok..
Bergerné dr Jakab Emese
gyógyszerész

Önkormányzati kitüntetések átadása Császártöltésen
Császártöltés Község Önkormányzata az idei évben is átadta kitüntetéseit azoknak, akik
kiemelkedő teljesítményükkel
munkájuk során odaadóan segítették Császártöltés fejlődését,
a közösség erősítését, a hagyományok ápolását. A kitüntetések mellett díjazták a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért
középiskolásokat és főiskolásokat, egyetemistákat.
Császártöltés Község Önkormányzatának kitüntetései
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
• Wiedner István részére a helyi társadalmi-gazdasági életben huzamosabb időn át kifejtett, a község fejlődését szolgáló

kimagasló munkásság elismeréseként „Császártöltés Község
Díszpolgára” önkormányzati
kitüntető címet adományozott;
• az iskolai oktatási feladatok
ellátása során végzett kiemelkedő munkájuk, magas fokú
szakmai és pedagógiai felkészültségük elismeréseként
„Császártöltés Község Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért” önkormányzati szakmai
kitüntető díjat adományozott

Dobosi Jenő és Dobosi Jenőné
nyugalmazott pedagógusok részére;
• posztumusz „Császártöltés
Község Kultúrájáért” önkormányzati szakmai kitüntető díjjal állított emléket néhai Szálas
Béla tanár részére, szülőfaluja

emelkedő munkájuk és ezzel a
település hírnevének öregbítése
elismeréseként „Császártöltés
Község Sportjáért” önkormányzati szakmai kitüntető díjat adományozott Bergmann Márton és
Bergmann Mártonné részére;
• a település egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként „Császártöltés Község
Egészségügyi és Szociális Ellátásáért” önkormányzati szakmai kitüntető díjat adományozott Angeliné Dr. Walter Mária
Gyöngyvér gyógyszerész részére.

iránti feltétlen szeretete, szellemi hagyatéka, egyéni példaadása elismeréseként;
• a község sportéletének fejlődése érdekében kifejtett ki-

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat az idei
évben a „Nemzetiségünkért”
díjat Schuszterné Bárth Évának
adományozta, aki kimagasló
munkájával folyamatosan segíti
a Császártöltési Német Nemze-

tiségi Önkormányzat munkáját. Jeleskedik a hagyományaink ápolásában, nyelvjárásunk
megtartásában, közösségi rendezvényeink aktív részese.
A Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány díjazottjai kitűnő tanulmányi eredményükért:
Angeli Laura, Vancsik Viktória,
Mihály Hunor, Lovasi Lilla, Jónás Levente, Dobosi Zoltán, Lei
Eszter, Schuszter Dóra, Koch
Gabriella; kitűnő tanulmányi
eredményéért és sportteljesítményéért: Husti Hanga és Lei
Balázs.
Köszönet a műsorban közreműködő 4. osztályos tanulóknak
(Albert Noémi, Molnár Hanna,
Tóth Hanna, Andocs Réka, Lakner Stella) és felkészítő tanáraiknak (Takács Lajosné, Gatterné
Haszilló Gyöngyi)!
Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

9

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Császártöltési

Fejlesztések, felújítások Császártöltésen

Búcsúi szentmise

FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

Járdafelújítás
1,1 km szakaszon újítjuk a járdákat. Kossuth L. utca - Garamvölgyi köz, Keceli utca több szakasza, a Keceli utca - Rózsa utca.

A felújítást a Belügyminisztérium és a Magyar Falu program
nyertes pályázataiból valósítjuk
meg, kiegészítve az önkormányzat dolgozóinak munkájával.

2020. november

2020. november

KÉPES HÍREK

HÍRMONDÓ

Angeli Mátyás Közösségek
Háza felújítása
A Magyar Falu nyertes pályázatából került sor az épület fel-

újításának második ütemére,
melyben külső-belső festés, kazáncsere, előtető építése történik.

Óvodatető felújítás
A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeres

pályázatából felújításra került
az óvoda egy részének tetőfelújítása.

A búcsúi szentmisén templomunk védőszentjeinek Szent
Simon és Szent Júdás Tádé apostolok
Császártöltés
Község
Önkormányzata
által
felújított
szobrát
megszentelte Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános,

majd a Trianon emléktáblát avatatta Takácsné Stalter
Judit polgármester és Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános, aki megszentelte az emléktáblát ezen a búcsúi vasárnapon.

Anyakönyvi hírek
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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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Újszülöttek:
Csík Kira Bella - született: Kiskunhalas, 2020. szeptember 25.,
anyja szül. neve: Kocsis Hajnalka
Varga Emma - született: Baja,
2020. szeptember 14., anyja
szül. neve: Orbán Anita

Házasságot kötöttek:
Hoppka Krisztina és Schaffer
Gergő, házasságkötés időpontja: 2020. október 10.
Flaisz Emőke és Frisenhan Antal, házasságkötés időpontja:
2020. október 15.

Csík Kira Bella

Flaisz Emőke és Frisenhan Antal

Varga Emma

Hopka Krisztina és Schaffer Gergő

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
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Országos Könyvtári Napok a Könyvtárban
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