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Császártöltés község közéleti lapja

Mártonnapi „Libafutam” résztvevői

Szeretettel várjuk az érdeklődőket az adventi gyertyagyújtásra és
az azt követő programokra! Részletes program a Hírmondóban.
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Tisztelt Császártöltésiek!„Libafutam” 5 km gyalog, futva, kerékpáron

KÉPES HÍRADÁS
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Bizonyára sokan emlékeznek 
gyermekkoruk karácsonyvárá-
sára. Mi, kisgyerekek, már jó-
val az ünnep előtt gyűjtögettük 
a csokoládés ezüstpapírokat. 
Muszáj volt időben elkezdeni 
a gyűjtésüket, mert akkoriban 
ritkán jutottunk csokihoz, ezért 
lassan gyűltek a szépen kisi-
mított ezüstlapocskák. Ezekbe 
csomagoltuk aztán a kará-
csonyfadíszeket, a diót, ami 
nagyon szépen mutatott a fán, 
és került még a fára alma és 
szaloncukor is. Akkoriban csak 
egyfajta szaloncukrot lehetett 
a boltban kapni, háromféle 
ízben, egyforma ezüstbe cso-
magolva. A csokoládé ízű volt 
a legfinomabb, a puncsízűt is 
megettük, de a citromízűt, azt 
nem szerettük. Karácsony más-
napján némelyik szaloncukor 
csak szépen visszaigazgatva, 
de már üresen lógott a fán, mert 
bontogattuk mindet, a csokolá-
désat kerestük, és meg is ettük. 
Gyerekkorom karácsonyfája 
ezüstszínű volt, így emlékszem 
rá. És emlékszem a hóesésre, 
ahogy baktattunk az éjféli misé-
re, és az utcai lámpák fényében 
láttam, ahogy hullott a hó, az is 
ezüstszínű volt. És emlékszem 
arra a végtelen csendes nyuga-
lomra, ami akkor körbevett. 
Elgondolkodom, amikor most 
advent idején egyre többet 
hallom a segítés, összefogás, 
a szeretet szavakat. Gyerek-
koromban nem hangoztatták. 
Tettekben ott volt a mindenna-
pi életünkben. Amikor kellett 
a család, a rokonok, a szom-
szédok segítettek egymásnak. 
Lehetett disznóvágás, esküvő, 
házépítés vagy szüret.  Ott 
volt a mindennapi életünkben 
az összefogás, amikor kellett, 
a segítség, akkor mentek a 
szüleim és tették a dolgukat. 
„Cam hilfá”, „összesegítünk”, 
mondták munka közben. Ott 
volt a mindennapi életükben a 
törődés, az odafigyelés a má-
sikra. Nem emlékszem, hogy 
hallottam volna a szeretet szót, 
de átéltem, amikor apám kará-

csonykor elővette a rejtekéből a 
narancsot, ami elmondhatatla-
nul nagy kincs volt akkor, vagy 
amikor anyám a finom főztjé-
vel tette széppé a karácsonyt. 
Amikor köszönteni mentünk, 
szeretettel vártak nagybácsik, 
nagynénik, nagyszülők.
Nem szavakban volt mérhető, 
hanem a mindennapi kapcso-
latokban, tettekben ott volt, és 
annyira érezhetően ott volt, 
hogy ettől olyan nyugalom és 
biztonság vett körbe bennün-
ket, gyerekeket, amit csak most 
tudok értékelni. 
Adjuk tovább a gyermeke-
inknek, éljék át a törődést, az 
odafigyelést, lássák, szüleik ér-
tékrendje nem a másik szidása, 
hanem megbecsülése, tisztelet-
ben tartása. A szeretetet adják 
tovább, ne szavakban, megvá-
sárolt tárgyakban, hanem tet-
tekben, azzal a példával, ahogy 
az életüket élik. 
Elárulok egy titkot: nem kell 
keresni boldogságot. Bennünk 
van, és ezáltal a lehetőség is, 
hogy tökéletessé tegyük a vilá-
gunkat. Adjunk időt magunk-
nak most adventkor, arra, hogy 
megálljunk, elcsendesedjünk, 
hogy végiggondoljuk a tette-
inket. Megtalálhatjuk azokat 
az apró mozzanatokat, melyek 
széppé tették az életünket. Eze-
ket vigyük tovább az újévben 
és azután is.

Tisztelt Császártöltésiek!
Császártöltés minden lakosá-
nak áldott, szeretetteljes kará-
csonyi ünnepeket kívánok!

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Szakali Istvánnét 100. születésnapja alkalmából köszöntötte 
Takácsné Stalter Judit polgármester

Nyíregyháza melletti Napkoron tartottak Mi, svábok címmel 
nemzetközi konferenciát, melyen előadást tartott, császártöltési 

példákat bemutatva, Takácsné Stalter Judit polgármester

Lei Jánosnét , falunk legidősebb 
asszonyát köszöntötte
Takácsné Stalter Judit 

polgármester

Markó Ferencet, falunk 
legidősebb férfi lakóját 

köszöntötte Takácsné Stalter 
Judit polgármester

www.csaszartoltesiek.hu
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Krisztus Király vasárnapjaVédekezés
a járvány idején

A zöldhulladék
gyűjtés rendje

EGYHÁZI HÍREK

Elérkeztünk az utolsó évközi 
vasárnaphoz, véget ér az egyhá-
zi év, melynek kezdete Ádvent 
1. vasárnapja, s Krisztus Király 
ünnepével végződik.
A mögöttünk lévő egy eszten-
dőben végigelmélkedtük üd-
vösségünk történetét, a Terem-
téstől addig a napig, amikor 
majd Isten ítélőszéke elé kell 
állnunk. 
Fontos ünnepről van szó, hiszen 

hitünk legfőbb igazságaival 
foglalkozik. Megszabadít ben-
nünket kételyeinktől és homá-
lyos látásmódunktól. Az egyik 
ilyen fontos megerősítés Krisz-
tussal, a Pásztorunkkal kapcso-
latban, hogy eloszlat minden fé-
lelmet az ítélettel kapcsolatban, 
mert ez az ünnep arról szól, 
hogy Krisztus Király az idők 
végezetén igazságot szolgáltat. 
Ám személye Ezekiel prófétá-
nál így tűnik fel: „Megkeresem 
az elveszettet, visszaterelem az 
elszéledtet, bekötözöm a sérül-
tet, ápolom a beteget, a kövér 

és egészséges fölött pedig őrkö-
döm. Az igazság szerint legelte-
tem őket.” Tehát nem kell félni 
attól, hogy nem vár ránk könyö-
rületesség és irgalom. Fontos, 
hogy életünket ne elbizakodot-
tan, de bizalommal éljük. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy 
az embernek nem kell bűnhőd-
nie bűneiért. Önmagunk bírái 
is leszünk. Az ítéletben meg-
világosul előttünk, hogy saját 

magunk voltunk azok, akik 
meghazudtoltuk az igazságot, 
s életünket nem az jellemezte, 
hogy felkészülünk az örökké-
valóságra. 
Krisztus Király ünnepe mindig 
vasárnap van. Hiszen a vasár-
nap a feltámadás napja, s Krisz-
tus szenvedésével, halálával és 
feltámadásával vívja ki magá-
nak e megtisztelő címet. Noha 
önmagában is, mint Isten Fiát, 
megilleti a tisztelet és hódolat, 
de feltámadása által válik iga-
zán méltóvá, hogy a Bárány el-
foglalja trónját.

Értünk, emberekért halt meg, a 
mi üdvösségünkért, nem mást 
küldve a halálba. Ezért a mi Ki-
rályunk és Megváltónk. Felru-
házva hatalommal, felékesítve 
dicsőséggel. Krisztus valóban 
uralkodni akar, de nem úgy, 
mint a földi hatalmasságok. 
A húsvéti öröménekben így 
hangzik él: „Jézus Krisztus, ki 
visszatérve a sírból, az emberi 
nemre szelíden árasztja a meg-

váltás fényét, él és uralkodik 
mindörökkön örökké. Ámen.”
Jólesik hallani az élet sok meg-
próbáltatása után a szelídséget, 
mint jellemzőjét Krisztusnak. A 
jóságra való késztetés forrása 
sohasem lehet az Istentől való 
félelem. Ám nem minden meg-
engedett. Isten megbocsát, de 
minden rossz cselekedet pusz-
títja bennünk az örök szeretet 
befogadásának „kapacitását”. 
Persze mindig is megmaradnak 
a szentségek kiváltságos esz-
közei az Istennel való találko-
zásnak, mint amilyen leggyak-

rabban a gyónás és szentmise, 
szentáldozás.
Ám a Királyt nagyon érdek-
li majd, hogy miként állunk a 
témakörben: „éhes voltam és 
ti ennem adtatok; szomjas vol-
tam, és ti innom adtatok; ide-
gen voltam, s ti befogadtatok; 
ruhátlan voltam, és ti betakar-
tatok; beteg voltam, és ti fölke-
restetek; börtönben voltam, és ti 
meglátogattatok.”/ Mt, 25 /.

Ebből láthatjuk, hogy az Egyhá-
zunk megújulásának melyik a 
legfőbb útja. Isten szeretete ál-
talunk legyen mindenkié a hét-
köznapokban, s akkor nem csak 
kérni megyünk a templomba, 
hanem hálálkodni is. Kívánom, 
hogy minél többen érezzük ke-
resztényi küldetésünk fontossá-
gát és szépségét. S legyen szé-
gyenmentes a pillanat, amikor 
Krisztus ítélőszéke elé kell majd 
állnunk.

Főtisztelendő Nagyidai Zsolt 
plébános atya

Nyakunkon a 4. koronavírus 
járvány. Községünkben is 
megemelkedtek az esetszá-
mok. 
Bevallom, én is azt hittem jobb 
járványadatokkal ússzuk meg, 
hiszen a lakosság 60 %-a oltott 
és sokan átestek már a fertőzé-
sen. A helyzet azonban még-
sem annyira kedvező a védő-
oltások ellenére sem. Mi lehet 
ennek az oka?
1. A delta variáns magasabb 

reprodukciós rátával (sza-
porodási képességgel) ren-
delkezik és a magasabb 
vírusszám miatt a fertőző-
képessége is sokkal maga-
sabb.

2. A védőoltások kifejlesztése 
óta a koronavírus valame-
lyest változott, mutálódott. 
A védőoltások védőhatása 
ha mérsékelten is, de csök-
kent.

3. A fentiek tükrében a 60 %-os 
átoltottság már nem elég. A 
jelenlegi járványmegelőző 
intézkedések lényegesen 
lazábbak, mint az előző 
koronavírus járvány hullá-
moknál.

Egy biztos, jelenleg a tudo-
mány álláspontja szerint a 
védőoltásoknál hatékonyabb 
fegyver nincs a kezünkben.
A fenti okok miatt az is tapasz-
talható, hogy a védőoltások 
szerepe elsősorban nem abban 
van, hogy megakadályozzák 
a vírus terjedését, - bár erre is 
van hatásuk -, hanem inkább a 
fertőzés lefolyását enyhítik.
Kemenesi Gábor víruskutató 
tudományos vizsgálatok alap-
ján a napokban összegezte an-
gol, kanadai és amerikai ada-
tokból a következőket:
Védőoltás nélkül:
- A koronavírussal való meg-
fertőződés esélye 3x-os.
- A kórházba kerülés esélye 
12x-es.
- A koronavírus fertőzésben 
való elhalálozás esélye 13x-os. 
Javasolt a 3. oltás felvétele is, 

mert jelentősen erősíti a gyen-
gülő előző 2 oltás hatását.
Fontos a közösségi terekben a 
maszk használata, a távolság-
tartás és a felelős viselkedés 
akkor, ha valakiről kiderül a 
megfertőződés.
Ha valaki koronavírusos tüne-
teket észlel magán, azaz nát-
hássá válik, íz- és szagvesztést 
tapasztal, köhög, lázas, izom- 
és végtagfájdalmai, szokatlan 
mellkasi panaszai vannak és/ 
vagy találkozott mindemellett 
koronavírus fertőzöttel, feltét-
lenül keresse meg telefonon 
háziorvosát.  Ilyenkor teszte-
lésre kerül sor és ha a koro-
navírus fertőzés beigazolódik, 
jár a táppénz, szükség esetén a 
vírus elleni gyógyszer. Ebben 
az esetben 10 napos karantént 
rendel el a Kormányhivatal 
Járási Hivatalának Népegész-
ségügyi Osztálya a fertőzött-
nek és a közvetlen környe-
zetében élőknek, ha azok 
oltatlanok. A karantén idő, 
ha a panaszok nem szűnnek 
meg 10 nap alatt, a háziorvos 
által meghosszabbítható. Ha 
valaki koronavírus fertőzött 
és nagyon rosszul érzi magát, 
köhög és fullad, ne várjon, 
hívja a mentőket, mert abból 
nagyobb baj is lehet. Ilyenkor 
többek között vírus ellenes 
gyógyszert, oxigén terápiát 
kap és nem feltétlenül kerül 
lélegeztető gépre. Ez utóbbit 
csak azért jegyzem meg, mert 
sokszor ez tartja vissza a be-
tegeket attól, hogy kórházba 
menjenek. Ha valaki lélegez-
tető gépre kerül, arra akkor 
szükség van és életmentő be-
avatkozás lehet.
A községben az elmúlt napok-
ban a járvány romlása megállt, 
reméljük, hogy a javuló ten-
dencia folytatódni fog.
Vigyázzunk magunkra és egy-
másra!

dr. Rígler Kálmán
háziorvos

Májusi lapszámunkban már tá-
jékoztatást adtunk arról, hogy 
2021. július 1. napjától meg-
változott a biológiailag lebom-
ló hulladékok elszállításának 
rendje. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a begyűjtéssel egyidejű-
leg a szolgáltató munkatársai 
maximum 4 db (zöld színű) 
csere-zsákot biztosítanak. Szük-
ség esetén további zsákokat a 
Polgármesteri Hivatalban le-
het beszerezni átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírása ellené-
ben az ingatlanhasználó, vagy 
meghatalmazottja, a közszol-
gáltatás számlafizetője nevére. 
A zsák átvételéhez személyes 

okmányok szükségesek, mivel 
a közszolgáltatás ellenértéke 
(kommunális többlethulladé-
kos zsák árával megegyező: 289 
Ft +ÁFA/db), utólag a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő (NHKV) 
Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
Szállítási alkalmanként, in-
gatlanonként maximum 4 db 
ingyenes (zöld színű) zsák, 
valamint további „korlátlan” 
mennyiségű kék színű megvá-
sárolt FBH-NP Nonprofit Kft. 
felirattal ellátott lebomló zsák 
helyezhető ki. 
A zöldhulladék elszállításának 
időpontjai 2022. év januártól 
áprilisig:

Hónap Január Február Március Április

Begyűjtési nap 7. 4. 4. 1., 29.
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Sajnos az idei évben sem tudtuk 
széles körben megrendezni a 
Márton napi rendezvényünket. 
Azért november 11-én a zsí-
ros kenyér hagymával, teával 
elkészült uzsonnára. A nagy 
csoportosok óriás bábokkal 
keltették életre szent Márton 
legendáját, minden csoportban 
különleges alkotások születtek 
a történettel kapcsolatban.        
A nagycsoportosoknak egy 
különleges „kincsvadász” tú-
rát szervezett Melinda és Reni 
óvónéni, amihez a „Boszorkány 
hegy legendája” adta az ötletet. 
A történet szerint réges-régen a 
lápi lidércek és a boszorkányok 
együtt éltek a Vörös mocsárban, 
de egyszer összevesztek és a 
banyák felköltöztek a falu leg-
magasabb pontjára a Hexaberg-
re. Ott őrizték a kincseiket egy 
barlangban, ami egyszer egy 
évben, Márton nap körül ki-
nyílott. A monda szerint egy 
kislányt bent felejtett a sok 
csillogástól elvakult édesanyja, 
de végül minden jóra fordult. 
Azóta a pincék a hegy levét 

őrzik kincsként a mai napig. A 
boszorkák meg hova lettek? Ki 
tudja… tán el sem mentek. 
A gyerekekkel felderítettük az 
Öreghegy környékét és Márton 
nap előtti napon megtaláltuk a 
banyák barlangját. Gyógynövé-
nyek száradtak a falon, traga-
cson bogrács állt, hordó tetején 
gyertya, még az egyszervolt kis-
lány pacskerja és facipője is ott 
árválkodott. Egy kerek falapon 
csillogó kincsek hevertek. Levél 
is volt mellette a betérő vándo-
roknak. Egy kincset bárki sza-
badon rabolhat az írás szerint. 
Becsülettel betartotta mindenki 
a kérést és mérhetetlen boldog-
sággal vitte magával.
Azt gondolom, akik részt vettek 
a kalandban örökre megjegyez-
ték a Boszorkány hegy legen-
dáját és felnőve majd tovább 
mesélik a saját gyermekeiknek 
is. Így marad fenn az idők vége-
zetéig a császártöltési boszorká-
nyok története. 

Herner Melinda 
óvodapedagógus

Ősszel az óvoda udvarán gu-
miburkolattal borított kétsávos 
rollerpálya került kialakításra. 

Kresz táblákat, rollereket, védő 
felszerelést is vásároltunk, ame-
lyek segítségével megtanulják a 
gyerekek a biztonságos közle-
kedési szabályokat is. A nemze-
tiségi kiegészítő támogatásból a 
projektre 4 millió forintot fordí-
tottunk.

Vikker Viktória
intézményvezető 

A Menő Menza pályázat ke-
retén belül lelkes nagymamák 
és sütni szerető asszonyok ké-
szítettek túrós-sós rudat az ál-
talános iskolás gyerekeknek. 

Nagyon finom volt! Köszönjük 
szépen a munkájukat!

Dóráné Heibl Anikó
Csengőszó Császártöltési
Iskolai Alapítvány elnöke

Iskolánk két nemzetisé-
gi pályázatot nyújtott be 
„Nationalitätenlager in der 
schwäbischen Türkei” címmel 
német nemzetiségi tábor meg-
valósítására. Mind a kettő tábor 
hatszázezer – hatszázezer forint 
támogatásban részesült. Ez az 
összeg nem fedezte a kiadáso-
kat, ezért a szülők is hozzájárul-
tak a költségekhez. Tartalmas és 
érdekes programokon vehettek 
részt tanulóink és a kísérők a tá-
bor 5 napján (2021.08.25.-08.29.). 
Jártunk Bonyhádon a Völgységi 
Múzeumban és megtekintet-

tük a Nemzetiségi Tájszobát. 
Mecseknádasdon, a gazdagon 
felszerelt és festői szépségű 
kilátással rendelkező tájházat 
kerestük fel, majd a német nem-
zetiségi tanösvény bejárásával 
megismerkedtünk a település-
sel és történetével. A nap végére 
érkeztünk meg Magyarherte-
lendre, ahol a szállásunk volt. 
Mindig innen indultunk busz-
szal a napi programra. Minden 
napot a magyarhertelendi für-
dőben zártunk. Jártunk a bólyi 
Batthyány Mauzóleumban, a 
nagynyárádi tájházban és Sár-

di János kékfestő műhelyében, 
aki az ősi mesterség fogásaival 
ismertette meg a gyerekeket. 
A tábor egy napján Pécsett 
kirándultunk. A Zsolnay ne-
gyedben 3 természettudomá-
nyokhoz köthető foglalkozáson 
vettünk részt. A pécsváradi ko-
lostorvár megtekintése után a 
zengővárkonyi Tojásmúzeumot 
és Rockenbauer Pál síremlékét 
tekintettük meg. A borús idő 
miatt az Óbányára tervezett túra 
helyett ismét Pécsett töltöttünk 
el egy délutánt, moziban vol-
tunk. A tábor utolsó napján, Lip-

tódon az ebédhez gőzgombócot 
készítettünk, népi sorversenyen 
és a falut megismerő túrán vet-
tünk részt. Utolsó programként 
a székelyszabari temető német 
gótbetűs sírfeliratait tekintettük 
meg. A táborozás alatt sváb éne-
ket tanultak a táborozók és este 
sváb táncházat tartottunk. 
Reméljük, hogy jövőre egy 
újabb sikeres nemzetiségi pá-
lyázatnak köszönhetően másik 
tájegységre látogathatunk.

Sebestyénné Márin Anna 
igazgatóhelyettes

A Császártöltési Német Nemze-
tiségi Önkormányzat rajzpályá-
zatot hirdetett „Weinleseumzug 
in Tschasartet/Szüreti felvonu-
lás Császártöltésen” címmel 
általános iskolás és óvódás 
gyerekek részére. Az érintett 
gyermekek mindannyian részt 
vettek a szeptemberben meg-
rendezett Szüreti felvonulá-
son, így saját tapasztalataikra, 
emlékképeikre hagyatkozva 
készítették el a szebbnél szebb 
pályamunkákat. A rajzokon 

megjelentek a fúvós zenészek, 
a tánccsoport, a szőlőt taposó és 
préselő gyerekek, a mustkósto-
lás, a feldíszített csettegők és a 
pincék. Az elkészített 54 darab 
rajz közül kerültek kiválasztás-
ra a legjobb munkák, amelyek 
készítőit a német nemzetiségi 
önkormányzat egy-egy aján-
dékcsomaggal díjazott.

Schuszterné Bárth Éva
Császártöltési Német

Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettese
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Márton nap az óvodában Menő menza

Rajzpályázat

Rollerpálya

Német nemzetiségi tábor Magyarhertelenden

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK
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Szakali Istvánnét (született: 
Markót Erzsébet) köszöntötte 
100. születésnapja alkalmából 
Takácsné Stalter Judit polgár-
mester asszony Császártöltésen.
Markót Erzsébet 1921. október 
30-án született a Szolnokhoz 
tartozó Szandaszőlősön, egy 
hatgyermekes család negyedik 
gyermekeként. Tanulmánya-
it az ottani iskolában végezte, 
majd az iskola befejezése után 
már dolgoznia kellett, hogy se-
gítsen szüleinek vagy legalább 
saját magát eltartsa. 1940-ben 
ment férjhez Szakali István-
hoz, házasságukból 2 gyermek 
született, István és Mária. Férje 
1944-ben elhunyt a háborúban, 
hadiözvegyként nehéz körül-
mények között nevelte fel gyer-
mekeit. Egész életében sokat 
dolgozott. Első munkahelye 
a szandaszőlősi Repülőtiszti 
Főiskola volt, ahol kezdetben 
konyhalányként, majd sza-
kácsként és cukrászként dol-
gozott. Később ápolónőként és 
takarítóként is sok-sok túlórát 

vállalt, majd a Szolnoki Városi 
Tanácshoz került hivatalsegéd-
nek, utána áthelyezéssel került 
a Szolnok megyei Beruházá-
si Vállalathoz. Innen ment 55 
évesen nyugdíjba. A nyugdí-
jazás után még négy évig aktí-
van dolgozott. Szandaszőlősről 
Szolnokra költözött, majd pár 
évvel később Császártöltésen 
vett házat, hogy közelebb le-
gyen az itt lakó lányához és ve-
jéhez. A fiával együtt költöztek 
Császártöltésre, majd annak 
halála után, hogy ne legyen 
egyedül, a lányáékhoz került. 
95 éves koráig aktív életet élt, 
sokat olvasott, szeretett a kert-
ben dolgozni, sétálni, beszél-
getni. Egészségi állapota miatt 
már nehezen mozdul ki a lakás-
ból, állandó gondozásra szorul, 
azonban családja szerető gon-
doskodásának köszönhetően 
minden napot ajándékként él 
meg. 
Isten éltesse Erzsi néni!

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Pályázat útján a 2022. évi költ-
ségvetés által biztosított nem-
zetiségi célú támogatás kere-
tében a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
által fenntartott Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola 26,5 millió forint beru-
házási támogatásban részesült. 
Az erről szóló oklevelet 2021. 
október 28-án, a Parlament Fel-
sőházi termében Soltész Miklós 
államtitkár és Ritter Imre német 
nemzetiségi képviselő adták át 

a nemzetiségi önkormányzat 
képviselőinek.
A támogatási összegből az is-
kola belső tisztasági festését, a 
tornaterem lapos tetője szigete-
lésének felújítását, az iskolaud-
varon lévő féltető és a mozgás-
korlátozott rámpa feletti féltető 
felújítását, projektorok cseréjét, 
valamint két tanteremben új ta-
nulói asztalok és székek beszer-
zését szeretnék megvalósítani.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Mit tém áltá muszm tr nájá 
frtéáná - A régivel kell az újat 
megkeresni - ez volt az előadá-
som címe. Napkoron jártam és 
vittem Császártöltés jó hírét. A 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Napkoron megrendezett 
Mi, svábok c. nemzetközi kon-
ferencián voltam, ahol Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megye 
sváb települései mellett határon 
túli települések, valamint több 
hazai megye sváb településének 
képviselői vettek részt. Engem 
előadónak hívtak. Aminek igen 
örültem és megtiszteltetés volt, 
hogy több kiváló előadóval be-
szélhettünk közös témánkról, 
a svábságról. Császártöltési jó 
gyakorlatokat mutattam be: 

hogyan lehet a több százéves 
hagyományokat a XXI. század-
ban is megtartani, úgy hogy 
ez ne legyen kényszer, hanem 
a közösséget összetartó erővé 
váljon.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

A Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) pályázaton a 
Polgármesteri Hivatal energeti-
kai felújítására 120 millió forin-
tot nyert Császártöltés Község 
Önkormányzata. A pályázaton 
elnyert összegből valamint a 
Magyar Falu pályázat kereté-
ben elnyert 4 millió forintból az 

önkormányzat a Polgármesteri 
Hivatal épületének külső hőszi-
getelését, a nyílászárók cseréjét, 
fűtéskorszerűsítést, légtechnika 
beszerelését, a tető felújítását és 
napelemes rendszer kialakítá-
sát fogja megvalósítani.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Az őszi hónapok is számos iz-
galmas programot tartogattak 
a Császártöltési Idősek Otthona 
lakóinak. 
Halloween alkalmából ijesztő 
tököket faragtunk, mécseseket 
raktunk a közepükbe, s elhe-
lyeztük az Otthon ajtóihoz, 
megrémisztve ezzel az erre 
járókat. Október két napján 
különböző anyagok hajtogatá-
sával foglalatoskodtunk, me-
lyekből faleveleket állítottunk 
össze. Születésnaposokat is kö-
szöntöttünk, Ladányi Jani bá-
csinak, Didonné Maris néninek 
és Méhészné Magdi néninek is 

tartottunk ünnepséget. Az ott-
hon lakóinak és dolgozóinak 
kedveskedtek a hozzátartozók, 
s tortával láttak el mindnyájun-
kat. Ezúton is köszönjük ked-
vességüket. De nem csak torták, 
hanem idény gyümölcsök is ér-
keztek helyi termelőktől, ame-
lyeket örömmel fogyasztottak 
időseink.
Októberben folyamatosak vol-
tak a továbbképzéseink a nővé-
rek számára a falakon belül, és 
az online felületeken is. Meg-
erősítették tudásukat a nővérek 
az ellátotti jogokkal kapcsolat-
ban, előadás keretében pedig új 
kötözési módszerekkel és esz-
közökkel ismerkedhettek meg. 
Rajczi Dóra a Csigabiga Moz-

gás- és képességfejlesztő Alapít-
vány habilitációs kutyakikép-
zője elfogadta meghívásunkat, 
és bemutatót tartott terápiás 
kutyusával, időseink számára. 
Gyönyörű kutyája mosolyt és 
boldogságot csalt az arcokra, 
agytornára és mozgásra bírta 
lakóinkat. 
Zsolt atya is elfogadta meghí-
vásunkat, és misét tartott in-
tézményünkben. Az alkalmon 
nagyon sokan részt kívántak 
venni, közös imádkozásuk az 
intézmény falait is áthatotta.
November elején Polgármester 
Asszony levélben köszöntötte 

ellátottjainkat, akik tisztelettel 
és örömmel köszönik a jókíván-
ságokat.
A Császártöltési Idősek Ottho-
nában jelenleg nincs intézmény 
elhagyási-, és látogatási tilalom, 
azonban fokozottan megké-
rek mindenkit, mindannyiunk 
védelme érdekében, hogy be-
lépéskor viseljenek maszkot, 
fertőtlenítsék kezeiket, adják 
le védettségi igazolványukat 
a nővéreknél.  Ezen túlmenő-
en kérem a látogatókat, hogy a 
látogatások az arra kijelölt he-
lyeken, és ne a szobákban való-
suljanak meg. Vigyázzunk idő-
seinkre, vigyázzunk magunkra!

Doszpod Kitti
intézményvezető

KÖZÖSSÉGI ÉLET

100 éves születésnapost 
köszöntöttek Császártöltésen

Az Intézményfenntartó Helyi 
Nemzetiségi Önkormányzatok 

IV. Parlamenti Találkozója

A régivel kell az újat 
megkeresni

Újabb nyertes pályázat 
Császártöltésen

Őszi hangulatAnyakönyvi 
hírek

Újszülöttek:
Hardi Nóra - született: Kiskun-
halas, 2021. szeptember 8.,  any-
ja szül. neve: Gubán Bernadett
Palcsik Kristóf - született: Kalo-
csa, 2021. augusztus 20.,  anyja 
szül. neve: Jeges Kinga
Köröndi Ábel - született: Buda-
pest, 2021. augusztus 21.,  anyja 
szül. neve: Dr. Hidas Dóra
Házasságot kötöttek:
Horváth Johanna és Hohn 
Ádám, házasságkötés időpont-
ja: 2021. szeptember11.

Szívből gratulálunk a jubiláló házaspároknak!

Hardi Nóra

Köröndi Ábel

Palcsik Kristóf

Horváth Johanna és Hohn Ádám
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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

Óvodások kirándulása az ÖreghegyenSportnap a Bánátiban
2021. szeptember 24-én sport-
napot és halászléfőző versenyt 
szervezett a Csengőszó Csá-
szártöltési Iskolai Alapítvány 
az iskolában. Közös futással 
indítottuk a napot a Magyar Di-
áksport Napja alkalmából, majd 
közös bemelegítő tornát tartot-
tunk. Ezután váltóversenyek, 
hétpróba, sport activity és olim-
piai kvíz következett. Közben 
lelkes szülők főzték meg min-

den osztálynak a halászlevet, 
amivel célunk a halfogyasztás 
népszerűsítése volt. A gyerekek 
a nap folyamán friss gyümöl-
csöt is kaptak. A program az 
Egészséges életmód népszerű-
sítése és bemutatása a császár-
töltési általános iskolában pro-
jekt keretén belül valósult meg. 
(EFOP-1.8.5-17-2017-00307)

Dóráné Heibl Anikó
pedagógus
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Újbor kóstoló a Császártöltési Pincesorokért
Egyesület szervezésében


