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Császártöltés község közéleti lapja

Keresztállítás a Bajai utcán

Császártöltési krízisvonal: +36-20/211-4348
A krízisvonal a 80 év felettieknek, egyedül élőknek és a karanténban 
lévőknek nyújt segítséget. Hívható hétköznap 8.00-17.00 óra között.
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Tisztelt Császártöltésiek!Koszorúzás, emlékezés a Málenkij robot elszenvedőire 
és a sváb kitelepítés áldozataira

KÉPES HÍRADÁS
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A két ünnep között siettem át 
a piactéri parkolóból a Polgár-
mesteri Hivatalba, amikor meg-
állított egy 80 feletti, császár-
töltési lakos. Azért állított meg, 
hogy megköszönje a karácsonyi 
csomagot, amit az Önkormány-
zattól kapott.  Azt mondta: Nem 
vagyok én rászorulva, ami ne-
kem kellett az élethez, azt min-
dig elő tudtam teremteni. Tudja 
mi esett jól? A törődés. Az hogy 
gondoltak rám. És ez a monda-
ta nagyon jól esett. Ennek a pár 
szónak nagyon örültem, hisz ez 
a célunk, munkatársaknak, kép-
viselőknek, mindazoknak, akik 
a faluért dolgozunk, hogy érez-
zék a császártöltési emberek 
azt, hogy odafigyelünk rájuk, 
ha szükséges segítséget adunk, 
a teljesíthető kéréseket megold-
juk, vagy megoldást keresünk 
rá, de legfontosabb, hogy senkit 
sem hagyunk magára. 
Egy település akkor működik 
jól, ha jól működő háztartások 
alkotják. Ezt pedig az egyes csa-
ládok tudják megteremteni. Eh-
hez járul hozzá az Önkormány-
zat, a különböző intézmények 
és természetesen az ott dolgo-
zók. Ehhez járulnak hozzá a 
vállalkozások, a faluban lévő 
szolgáltatások. Mondhatom 
úgy, hogy mi emberek teremt-

jük meg, mindenki a saját terü-
letén, a lehető legjobb tudásunk 
és szándékunk szerint, hogy jól 
működjön Császártöltés.
Ezúton köszönöm mindnyájuk-
nak, a falu lakóinak, munka-
társaimnak, vállalkozásoknak 
azt az összefogást és segítséget, 
amit 2020-ban nyújtottak. Szo-
katlan évet zártunk és azzal a 
bizakodással koccintottunk a 
2021-es évre, hogy a járvány-
nak hamarosan vége lesz, és az 
életünk visszatér a megszokott 
mederbe.
Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok minden császártöltési la-
kosnak boldog és egészséges új 
esztendőt!

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Angeli Józsefné köszöntése

Kirschner Lőrinc köszöntése

Knapig Istvánné köszöntése

Jubiláló házasok közös hálaadó szentmiséje

www.csaszartoltesiek.hu
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

A rózsafüzér

EGYHÁZI HÍREK

Lelki szemeim előtt végigfutnak 
a múlt és jelen képei a szent-
olvasóval kapcsolatban. Írtam 
már ezekről az élményekről, 
de még azt sem tartanám elhi-
bázottnak és túlzásnak e témá-

ban, ha önmagamat ismételném 
meg. Hiszen maga ez az imád-
ság, mely a füzérhez kötődik, az 
ismétlések sorozatából áll.  
Voltaképpen a szép és jó dol-
gok mellett a leg aggasztóbb 
az, hogy helyi Egyházunkban 
mind kevesebben tanulják meg 
az ájtatosságnak, imádságnak 
ezt a formáját, mint ahogy egy-
re kevesebb templomban van 
októberi ájtatosság, s élő Mária 
Társulatok. Ép most hallottam, 
ahogy a plébános közölte a hí-
vekkel, hogy a következő Mária 
Társulatért bemutatott szentmi-
se lesz az utolsó. Sajnos.

 A családokra nem számítha-
tunk, a hittanórák nem alkal-
masak erre, a templomi rész-
vétel az ilyen imádságokon ma 
már csak néhány hűségesen 
imádkozó gyakorlata. Rózsafü-

zért kapnak a gyerekek elsőál-
dozásra, bérmálkozásra, de az 
csak egy vallásos jelkép, s nem 
több. Természeténél fogva sajá-
tos lelkületet kíván meg, nem a 
dinamika és a sok fordulat jel-
lemzi, de igen is birtokol sok 
olyan tulajdonságot, mely bi-
zonyos élethelyzetekben éppen 
jól jön, az imának ilyen formája. 
Vajon melyek ezek? Például a 
zarándokhelyen, ahol a hívek 
közösen együtt szeretnének 
imádkozni. Hiszen nem min-
denki tud zsolozsmázni. Ez az 
ima összeköti az imádkozókat. 
Lehet több közülük előimád-

kozó. Aki olvasót vesz kezébe, 
s imába kezd, az letisztázta 
magában, hogy most nem futó 
fohász lesz ebből, hanem tü-
relmes, az imának szentelt idő, 
mely megszámlálhatatlan lelki 
ajándékot rejt magában, hiszen 
az olvasó titkai elmélkedtetnek, 
s a fohászok gyakoroltatják a 
kérés alázatát, a kitartó imát, 
az imádás végtelenségébe való 
bekapcsolódást, mely szüntelen 
folyik az egész földkerekségen. 
Különösen is alkalmas imádság 
azok számára, akik ismerik és 
imádkozzák is az olvasót, ha 
hosszú éjszakába nyúlik az ál-
matlanságunk, esetleg betegség 
miatt, fájdalmak és elkeseredés 
esetén. Sokszor az ágyamban 
találom meg a rózsafüzért, mert 
ott maradt elalvás előtt. Néha 
jó, csak megszorítani. Hiszen 
azok a szemek annyi fohász ta-
núi, annyiszor vezettek vissza 
az elkalandozásból az imához, 

mint ahogyan az egész imád-
ság végig vezet bennünket Jé-
zus fogantatásától egészen a 
Szent Szűz megdicsőüléséig. 
Meg kell újítani a Mária Társu-
latokat! Amíg nem késő. Amíg 
élnek az imádságot ismerő ta-
gok. Mindig bővíteni fiatalab-
bakkal. Létrehozni az ifjúsági 
tagozatot. Többet gyakorolni a 
gyerekekkel, tanítani a hittan-
órákon. Különösen október, de 
az év minden időszaka alkal-
mas arra, hogy a ministránso-
kat is bevonjuk az ájtatosságba, 
egy-egy tizedet ők végezzenek, 
imádkozzanak hangosan a plé-
bános mellett térdelve. Nekem 
ez a kép maradt meg gyerek-
koromból, vagy még később-
ről is. Mindezt engesztelésül a 
bűneinkért, melyet elkövetünk, 
elkövet a világ.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

Adventi fények 
Császártöltésen

Szép megvilágítást, igazi ka-
rácsonyi hangulatot kapott 
Császártöltés advent idején. A 
megvalósulást köszönjük Csá-
szártöltés Község Önkormány-
zatának, a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat-
nak, a Császártöltés Fejlődésé-
ért Közalapítványnak és mind-

azoknak a vállakozásoknak 
és magánszemélyeknek akik 
támogatták a megvalósulását! 
Köszönjük a Császártöltési Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületnek a 
közreműködést!

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Császártöltésen, Takácsné 
Stalter Judit polgármester asz-
szony hagyományt teremtett 
azzal, hogy minden év decem-
berében végiglátogatta a falu-
ban élő 80 év feletti időseket és 
házról házra járva, személyesen 
adta át az önkormányzat aján-
dékait. A kialakult járványügyi  

helyzet miatt, sajnos erre most 
nem volt lehetőség. A csoma-
gokat az önkormányzat dolgo-
zói vitték el az időseknek és a 
személyes találkozást kerülve, a 
kapukra akasztották azokat. 

Az idősek mellett a gyerekekre 
is gondolunk, minden évben 
csomagot kapnak karácsony 
idején. Eddig az iskolások ün-
nepi műsora, a „Mindenki 
Karácsonya” után, egy közös 
uzsonna keretein belül történt 

a csomagok kiosztása, azonban 
a pandémia miatt nem ünnepel-
hettünk együtt.  A gyerekek ré-
szére december 17-én kerültek 
átadásra az ajándékok az isko-
lában és az óvodában.
Császártöltés Község Önkor-
mányzatának támogatásával és 
a helyi vállalkozók felajánlása-

inak köszönhetően 610 csoma-
got tudtunk összeállítani és a 
80 éven felüliek két csomagot is 
kaptak.
Császártöltés Község Önkor-
mányzata mellett köszönjük 

valamennyi támogatónak, vál-
lalkozóknak, magánszemélyek-
nek, hogy a karácsonyt ezáltal 
is szebbé tudtuk tenni!

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Karácsonyi ajándékosztás 
Császártöltésen
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Az idei évben a Mikulás ünnep-
ség is rendhagyó keretek közt 
folyt az óvodában. A Szülői 
Szervezet két tagja vállalta a cso-
magok összeállítását, édességek 
beszerzését, melyet a „Falatkák” 
Óvodai Alapítvány  finanszí-
rozott. Köszönjük szépen aktív 
segítségüket! 
A Mikulás sajnos csak az ablakon 
keresztül találkozott a gyerekek-
kel. Krampuszaival végigjárt 
az óvoda körül és beintegetett. 
Minden csoportnak hozott egy 
levelet, amelyben leírta, hogy 
mit üzen a gyerekeknek, mit lá-

tott a „mindentlátó” távcsövén 
keresztül. Az óvó nénik olvasták 
fel a kedves sorokat és átadták a 
csomagokat a piciknek. Dalokat, 
verseket tanultak az óvodások 
a Mikulásnak. Jó hangosan el-
mondták, hogy meghallja a Jósá-
gos, bárhol is van épp. 
Köszönjük szépen az általános 
iskola 8. osztályos tanulóinak, 
pedagógusainak, hogy segítsé-
günkre voltak és sikerült meg-
tartanunk ezt a kedves hagyo-
mányos programot.

Herner Melinda
óvodapedagógus
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Mikulás az óvodában

Karácsony
az oviban

A Német Szövetségi Köztársa-
ság a Szövetségi Belügyminisz-
tériumon keresztül támogatja a 
nemzetiségi iskolák taneszköz 
ellátását. Ennek köszönhetően 
a Bánáti informatikai „géppark-

ja” ismét bővült. A sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően 4 lap-
top és egy digitális tábla került 
beszerzésre. 

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

Az „Álmaink várai, kastélyai” 
nagysikerű Nemzeti Tehetség 
Program pályázatunkat 2020. 
december 11-én zártuk le. Kiál-
lítást rendeztünk be az aulában 
a foglalkozásokhoz kapcsoló-
dó alkotásokból és képekből. 
A zárórendezvényt a tornate-
remben tartottuk meg. A hato-
dikosok, iskolánk diákjai által 
összegyűjtött, dobozokból épí-
tettek várat és a pályázatban 
résztvevő tanulóink betanult lo-
vaggá avatási szertartást és egy 
reneszánsz táncot mutattak be. 
A járványhelyzet miatt minden 
osztály külön-külön tekintette 
meg a bemutatót.
A pályázatban 9 pedagógus és 
24 tanuló vett részt, akik élet-

re szóló élményekkel gazda-
godtak a várak témakörében. 
Minden munkatársamnak, és a 
résztvevő diákoknak köszönöm 
a lelkes részvételt a programo-
kon. A pályázat pénzügyi el-
számolását Frémer Éva végezte. 
Köszönjük neki és a pályázat el-
számolásában segédkező többi 
önkormányzati dolgozó lelkiis-
meretes munkáját. 
December közepén 2 nemze-
tiségi táborra nyújtott be pá-
lyázatot az iskolánk. Kedvező 
elbírálás esetén 44 tanuló és 
4 pedagógus vehet részt 2021 
nyarán a magyarhertelendi 
helyszínre tervezett táborban. 

Sebestyénné Márin Anna 
igazgatóhelyettes

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

BMI pályázat

Pályázati hírek

Véget ért a 2020-as év, ami 
nálunk az iskolában is a visz-
szatekintés ideje. Megállunk, 
és számba vesszük, hogy mi 
történt velünk az elmúlt hó-
napokban. Ebben a felfor-
dult világban ember legyen 
a talpán, aki a mindennapok 
rutinja szerint próbál élni, ta-
nulni, tanítani. Nagy kihívás 
tanárnak, diáknak és az iskola 
minden dolgozójának hogy a 
tanítás zökkenőmentes legyen. 
A járványügyi protokoll betar-
tásával igyekszünk mindent 
megtenni az eredményes ok-
tató-nevelő munka érdekében.
Minden igyekezetünk ellené-
re voltak megbetegedések az 
iskolában, ami egy-egy osz-
tály digitális tanrendre való 
áttérését jelentette. Összegezve 
elmondható, hogy a gyerekek 
nagyrészt a normál tanrend 
szerint tudták ezt a félévet 
végigvinni. Várakozással te-
kintünk a 2021-es évre, várjuk 
a járványhelyzet enyhülését. 
Kollégáimat, munkatársaimat 
bíztatom a védőoltás felvételé-
re, hogy ezzel mi is hozzájárul-
junk az átoltottsági arány emel-

kedéséhez és biztonságosabbá 
váljon az iskolai munkavégzés. 
A hagyományos teadélutánok 
osztálykeretben kerültek meg-
rendezésre. A Mikulás minden 
osztályt meglátogatott négy 
krampusza kíséretében. Arra 
is volt ideje, hogy az óvoda 
előtt elvonulva integetett az 
ablakokban leselkedő gyere-
keknek. 
Az iskola két ablakkal neve-
zett be az „Adventi ablakok” 
kezdeményezésre, ami igazán 
meghitté és hangulatossá vará-
zsolta falunkat. 
Idén nem tervezünk 
iskolabálat, Húsvétváró ren-
dezvényt, de reméljük, hogy a 
ballagás, a végzőseink évzáró 
tánca megrendezésre kerül. 
Nekik is szeretnénk emléke-
zetessé tenni az iskolától való 
búcsút.
Kívánok minden diákunknak, 
kollégánknak, munkatársunk-
nak és Császártöltés minden 
lakójának jó egészséget és egy 
szabadabb, vírustól mentesebb 
tavaszt!

Andocsné Lei Mónika
igazgató

Az Adventi időszakban sokat 
énekeltünk, verseltünk, bar-
kácsoltunk a gyermekekkel 
életkoruknak megfelelően. 
Készülődtünk a karácsony 
ünnepére: kívülről díszítettük 
óvodánk ablakait, csoportszo-
báit, közben gyertyafény mel-
lett, meghitt beszélgetésekkel, 
mesékkel belülről (lelkileg) is 
hangolódtunk a szeretet ünne-
pére.

Az idei ovis karácsony kicsit 
csendesebb, szűkebb környe-
zetben (vendégek és előadó-
művészek nélkül), zárt kör-
ben, „családias” hangulatban 
zajlott óvodai csoportonként.

Természetesen a csodásan fel-
díszített, csillogó karácsonyfa 
és alatta a várva várt sok-sok új 
játék nem maradt el, amit nagy 
örömmel, izgatottan vettek bir-
tokukba az ovisok. 

Az önkormányzat csomagját 
minden óvodás gyermek meg-
kapta és haza vihette. Köszön-
jük a gyermekek nevében a 
csomagokat, felajánlásokat és 
fenntartónknak a fa alatt talált 
új játékokat.

Bujdosóné Csontos Erika
óvodapedagógus

Iskolai pillanatkép

2019 év elején Robi 
barátai kezdeményeztek 
egy adománygyűjtést. A 
mozgásához szükséges 
mopedet szerették volna 
anyagilag támogatni és a 
lakását akadálymentesíteni, 
kényelmesebbé, élhetőbbé tenni 
számára.
A pénzgyűjtést, felhasználást 
mindenképpen hivata-
los, ellenőrzött keretek közt 
tervezték a pontos átláthatóság 
érdekében. Ekkor került 
képbe a „Falatkák” Óvodai 
Alapítvány. A kérésre azonnal 
igent mondott alapítványunk 
kuratóriuma. Felvállaltuk, hogy 
bábáskodunk a „projekt” anya-
gi része felett, mivel alapító ok-
iratunk lehetővé teszi az ilyen 
segítő tevékenységet, örömmel 
álltunk e nemes ügy mellé. 
2019 márciusában kikerültek 
a gyűjtődobozok. 2019 április 
elejére 649.025 Ft gyűlt össze, 
amit jegyzőkönyvvel hitelesítve 
befizettünk alapítványunk 
számlájára. Többen átutalással  
segítettek, így még 394.754 Ft 
került könyvelésre.
Nagyon sokan adakoztak 
önzetlenül, segítő szándékkal. 
Robi nevében mindenkinek 
köszönöm szeretettel! 
Majd két év alatt elkészült 
az akadálymentesített fürdő, 
mosdó. A szoba új laminált 
padlót, a konyha új járólapot 

kapott, új konyhabútor és egy 
új magasított ágy készült, 3 ab-
lakra került redőny, egy beltéri 
ajtó cseréje is történt. A moped 
elsőként került beszerzésre, 
nagyon sok segítséget nyújt a 
közlekedésben.
A befolyt összeg az 
anyagköltségeket fedezte, me-
lyek vásárlásáról számlákkal 
igazolt pontos könyvelést 
vezettünk. A munkákért a 
szakemberek nagyvonalúan 
nem számoltak fel költséget. 
Köszönet érte!
 Nagyon szépen köszönjük 
Röbe nevében mindenkinek 
minden segítségét a szervezés-
ben, anyagi hozzájárulásban, 
munkában, szerető gondosko-
dásban!

2020 utolsó napján azt gon-
dolom elégetten zárhatjuk le 
ezt a „szeretet-projektet”. Jó 
érzéssel tölthet el mindenkit, 
aki csak egy picit is részt vett 
benne, hogy segíthettünk jobbá, 
szebbé, könnyebbé tenni valaki-
nek az életét.
Mert adni jó! Önzetlenül, vi-
szonzást nem várva. Adni, azért 
a csodás érzésért, ami megme-
legíti a szívünket közben.

Herner Melinda 
a  „Falatkák” Óvodai 

Alapítvány  Kuratóriuma 
nevében

A „Röbe” Projekt, avagy 
igaz történet az összefogás 

erejéről
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

8

A magyar politikai élet erősen 
megosztott volt a svábok kollek-
tív felelősségre vonása kérdésé-
ben, a Magyar Kommunista Párt 
és a Nemzeti Parasztpárt vezető 
politikusai félreérthetetlenül a 
kitelepítés mellett foglaltak ál-
lást. Az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány magatartását jól példáz-
za, hogy míg 1945. májusában 
szóban elutasította a kollektív 
felelősségre vonás elvét, ugyan-
ez a kormány kérte a Szovjet-
unió hozzájárulását mintegy 
200-250 ezer „fasiszta német” 
kitelepítéséhez Németország 
szovjet zónájába. A szövetséges 
nagyhatalmak potsdami kon-
ferenciája 1945. augusztusában 
végül döntött a kontinens német 
nemzetiségű lakosságának ki-
telepítéséről. Gyöngyösi János 
külügyminiszter a magyar kor-
mány nevében készült jegyzék-
ben ugyan helytelenítette az et-
nikai alapú kollektív büntetések 
mindenféle fajtáját, ugyanakkor 
ugyanezen kormány 1945. dec-
ember 29-én megjelent és hatály-
ba lépett rendeletében kimondta 
a magyarországi német nemze-
tiségű lakosság Németországba 
való áttelepítését. 
A kitelepítési rendelet végrehaj-
tásában a Belügyminisztérium 
korlátlan hatalmat kapott. A fa-
lusi elöljáróságok a Belügymi-
nisztérium által rendelkezésre 
bocsátott adatok alapján állítot-
tak össze listáikat, amelyeket az-
tán kifüggesztettek. Az ötnapos 
fellebbezési határidő lejárta után 
meghozták a végleges határoza-
tot. A kitelepítési kormánymeg-
bízottak csak a belügyminisz-
ternek feleltek, és nem vették 
figyelembe a helyi hatóságok 
kifogásait sem. 
Az első áttelepülő csoportot 1946 
januárjában vagonírozták be Bu-
daörsön. Hat héten belül össze-
sen hét transzport indult útnak 
Németországba. Budapest: 4933 
fő, Budaörs: 8359 fő, Soroksár 
3898 fő, Bácsalmás 5105 fő, Sop-
ron: 2005 fő, Zsámbék: 2966 fő.

1946 nyaráig Magyarországról 
közel 110 000 személyt telepí-
tettek ki. 1948 júniusáig a kite-
lepítettek és elüldözöttek száma 
meghaladta a 200 ezret.
A hazájukból elűzött svábok 
először többnyire bajorországi 
gyűjtőtáborokba kerültek, innen 
irányították őket tovább Baden-
Württembergbe, Hessenbe, de 
közel egynegyedük Bajorország-
ban maradt. Sokuk, főleg az idő-
sebb generációk tagjai, évekig 
reménykedtek abban, hogy egy-
szer majd hazatérhetnek.
A svábok, ahogy egykor Ma-
gyarországon, úgy régi-új hazá-
jukban is folytatták a munkát. 
Az első években még problémát 
okoztak azok a különbségek, 
amelyek főleg kulturális, nyelvi, 
vallási tekintetben választották 
el őket a helyi lakosságtól. Tehet-
ségük, szorgalmuk, munkabírá-
suk révén azonban a magyar-
országi németek újra gyökeret 
eresztettek. Németország nyert 
általuk, Magyarország pedig ve-
szített.
„A kitelepítettek pontos számát 
jelenleg már nem lehet megál-
lapítani, csak a kitelepítésre kö-
telezett személyek névjegyzéke 
maradt fenn a Bács-Kiskun Me-
gyei Levéltárban. A lista mint-
egy 1400 császártöltési lakos 
nevét tartalmazza, de ez sem a 
teljes szám, mivel a lista egyik 
kiegészítése eltűnt, ezért ezt a 
számot hozzávetőlegesnek kell 
tekintenünk.
(Knipl István: Kollektív bűnös-
ség és büntetés, Császártöltés 2. 
kötet 2016.)”

Az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium egyedi támo-
gatási lehetőséget hirdetett a 
víziközmű rendszereket mű-
ködtető infrastruktúra tekinte-
tében energiatakarékos eszkö-
zök, berendezések beszerzésére, 
melyek az energiatakarékosság 
fokozását és az üvegházhatá-
sú gázkibocsátás csökkenté-
sét eredményezik. Támogatási 
kérelmet  – A Víziközművek 
Energiahatékonyságának Fej-
lesztése – tárgyában a Kiskun-
sági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
nyújtotta be az erre a projektre 
létrejövő Konzorcium nevében, 
melynek tagja Császártöltés 
Község Önkormányzata. A tá-
mogatásból megvalósuló esz-

közbeszerzés következtében 
kicserélt víziközmű-elem az 
önkormányzat tulajdona lesz. A 
projekt 50%-os állami támoga-
tásból, valamint 50%-os önkor-
mányzati önerőből állt össze. 
Az egyedi támogatás kereté-
ben a pályázatban kedvezőt-
len hatásfokú szivattyú cseréje 
valósult meg, mely a meglévő 
állapothoz képest energetikai 
szempontból legalább 10 %-os 
megtakarítást fog eredményez-
ni. A projekt során 1 darab Flygt 
NP 3102 SH típusú szennyvíz 
szivattyú beszerzése valósult 
meg 1.898.000,- Ft + ÁFA érték-
ben. 

Takó Gábor
szennyvízágazati főmérnök

Sajnos a járvány miatt nem tud-
tuk a hagyományos módon, 
Császártöltés lakóival közösen 
meggyújtani a falu adventi ko-
szorúján a gyertyákat. A magá-
nyos gyertyagyújtásnál minden 
alkalommal Takácsné Stalter 
Judit köszöntötte a kábeltévén 
keresztül a falu lakosságát, 
majd ünnepi köszöntő és a gyer-

tyagyújtás következett, melyet 
első alkalommal Főtisztelendő 
Nagyidai Zsolt atya, második 
alkalommal Papp Szabolcs re-
formátus lelkész, harmadik al-
kalommal Hábermayer Viktó-
ria jegyző, a negyedik gyertyát 
polgármester asszony és Lovasi 
Gábor alpolgármester gyújtott 
meg.

Több, mint 100 év után ismét 
kereszt állítására került sor Csá-
szártöltésen. A kereszt a Bajai 
utcán került felállításra.

„Isten dicsőségére és
az úton járóknak

lelkük üdvösségére állíttatta
Császártöltés Község

Önkormányzata
Császártöltési Német 

Nemzetiségi
Önkormányzat

2021”

A kereszt szentelésére a jár-
ványhelyzet miatt 2021-ben ke-
rül sor. 
A keresztet készítette és felál-
lította Török József egyéni vál-
lalkozó Újfehértó. Köszönet a 
rendőrségnek és a császártöltési 
polgárőröknek a közreműködé-
sért!

Takácsné Stalter Judit 
polgármester és Manhalterné, 

Szeitz Orsolya a Császártöltési 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke

A Kormány támogatásával idén 
újabb kerékpáros útvonalak ter-
vezését kezdik meg Bács-Kiskun 
megyében. Régi álmunk válik 
valóra, mert azon kiválasztottak 
közé tartozunk, akik bekerültek 
a projektbe. Így 2021-ben a Csá-
szártöltés-Kecel közötti szakasz-

ra is elkészül a kerékpárút enge-
délyes és kiviteli terve, valamint 
az építési engedélyek is meg-
szerzésre kerülnek. Előrelátha-
tólag a kerékpárút megépítésére 
2022-ben kerülhet sor. 

Takácsné Stalter Judit
polgármester

A magyarországi svábok 
kitelepítése

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Új szennyvízátemelő 
szivattyú átadása

Adventi gyertyagyújtás

Kerékpárút épül 
Császártöltés-Kecel között

Keresztállítás
a Bajai utcán
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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

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

10

H Í R M O N D Ó
CsászártöltésiCsászártöltési

KÉPES HÍREK

Álmaink várai, kastélyaiSport
Iskolánk büszkesége Lei Balázs 
7. osztályos tanuló, az Ambrus 
Asztalitenisz Akadémia játé-
kosa az országos ranglistákon 
bravúros évet zárt.  Balázs kor-
osztálya legjobbjaként, az újonc 
ranglista első helyén zárta a 
2020-as évet, a serdülő ranglis-

tán a 3., az ifjúsági ranglistán a 
11. helyen áll. Diákunk a serdü-
lő magyar válogatott tagja.
Gratulálunk Balázsnak és to-
vábbi sok sikert kívánunk 
sportpályafutásában!

Andocsné Lei Mónika
igazgató

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: 
Zack Duffus-Komaromi - szüle-
tett: Ausztrália, Gold Coast, 2020. 
szeptember 7., anyja szül. neve: 
Komáromi Zsuzsanna
Láng Tamina- született: Kalocsa, 
2020. december 10., anyja szül. 
neve: Schauer Mariann
Ginder Gergő - született: Kiskun-

halas, 2020. december 16., anyja 
szül. neve: Lovász Ildikó
Sztojka Krisztián - született: 
Baja, 2020. december. 24., anyja 
szül. neve: Dienes Edina
Házasságot kötöttek:
Balogh Flóra és Szabó Csaba 
Dávid, házasságkötés időpontja: 
2020. december 5.

Láng Tamina

Zack Duffus-Komaromi Ginder Gergő

Sztojka Krisztián

Balogh Flóra és Szabó Csaba Dávid

A Bánátiban a tanév első heteiben ismerkedhettek 
a tanulók az uszodával és úszásoktatással egészült ki 

a testnevelés órák programja.
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Rajzverseny a Bánátiban


