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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel
2020. október 1-től határozatlan ideig a Polgármesteri Hivatalban a személyes
ügyfélfogadás szünetel. További részletek a 6. oldalon.
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Uszoda és kerékpárút átadása

Tisztelt Császártöltésiek!

Az uszoda avatása. Takácsné Stalter Judit polgármester és Rideg
László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A kerékpárút és a csapadékelvezető csatorna átadása.
Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke,
Takácsné Stalter Judit polgármester és Bányai Gábor
országgyűlési képviselő

Magyarország 3. legszebb fekvésű településének 40 lakója,
Tillmann Péter polgármester
vezetésével, elkerékpározott
Magyarország 2. legszebb fekvésű településére, Császártöltésre. A Bajtárs utcában Lei Jó-
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zsef pincéjébe kaptunk szíves
invitálást, majd a Teleháznál
fogadtuk a fekedieket. Megmutattuk nekik a falu látnivalóit, majd a szálláshelyükre, a
Bergervin Vendégházba kísértük a vendégeket.

Vannak álmok, amik megvalósulnak. Vannak emberek,
akiknek az ölükbe hullik a megvalósulás, és vannak, akiknek
keményen meg kell dolgozniuk az álmaik megvalósításáért.
Sokan ehhez az utóbbihoz tartozunk. Én a magam részéről
ezt egyetlen percig sem bánom!
Sosem féltem a kihívásoktól, s
attól a rögös úttól, ahogyan elértem a megvalósulást. Persze
nem minden álmomat sikerült
megvalósítani. Ilyenkor tanultam a kudarcokból, és azt gondoltam, elég merész voltam,
hogy belevágtam, és már ez is
felér egy fél győzelem, a többi
meg tanulság a jövőre nézve.
Most azonban, ebben az évben
megvalósult álmok sorozata ért
el. Tényleg kemény küzdelem
volt, de elkötelezett csapattal,
elszánt segítőkkel, és kellő önfegyelemmel létrejött az az erő,
hogy most el tudom mondani
Császártöltésnek lett egy teljesen új piactere és kerékpárútja,
lett egy felújított uszodája és
egy gyönyörű emeletes háza, a
Sváb Értéktárház.
Soha, egyetlen pillanatig sem
gondoltam, hogy feladom,
pedig az út, mire átvágtuk az
átadást jelképező szalagokat,
rögös volt. Most, így visszagondolva, minél több nehézség
volt, annál több szerencsénk is
volt. Szerencsénk volt a jó döntésekben, a megnyert pályázatokban, a hozzáértő munkatársakban. És ha belegondolok ez
nem is szerencse volt! Ez összefogás volt, kitartása volt, lelkesedése sok embernek, akik nagyon akarták, hogy ez az álom
megvalósuljon a piactérrel, a
kerékpárúttal, az uszodával,
az emeletes házzal. Beletettük
önmagunkat: időnket, energiánkat, álmainkat és győztünk!
Hálásan köszönöm mindazoknak a munkáját, akik részesei

voltak mindezen álmok megvalósításának!
Kedves Császártöltésiek!
Tekintsenek örömmel és büszkeséggel e fejlesztésekre! Legyenek büszkék arra, hogy a
járásban, de talán még a megyében sincs olyan iskola, ahol
uszoda áll a tanulók rendelkezésére. Legyenek büszkék arra,
hogy van belterületi kerékpárutunk, kevés település büszkélkedhet ezzel is. Legyenek büszkék az emeletes házra, amely
Császártöltés tekintélyét növeli.
Örüljenek a piactérnek, hiszen
Császártöltésnek sosem volt
rendes piactere ez ideig. Legyenek büszkék Császártöltésre,
amely egyre gyakrabban szerepel a médiákban, M1, Duna TV,
Kossuth Rádió, Korona Rádió,
Gong Rádió, és számtalan újság
ad hírt a császártöltési eseményekről, fejlesztésekről.
Hálás vagyok a sorsnak a lehetőségért, hogy részese lehetek e
munkának. Jó érzés hozzátenni
a falu értékeihez, hogy szebb,
élhetőbb legyen Császártöltés.
S ahogy az uszoda avatóján
mondtam, a kormánykereket
erősen a kezemben tartom, s
hiszem, hogy jó irányba kormányzom a töltésiek hajóját.
Takácsné Stalter Judit
polgármester

www.csaszartoltesiek.hu
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Felhívás az ebtartás
szabályainak betartására
A településen az utóbbi időben
jelentős gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló
ebek számának megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem sajnos
legtöbbször felelőtlen emberi
magatartást.
A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik
csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak; hanem
gondatlanságból,
nemtörődömségből az ebeket közterületen, mások ingatlanán
hagyják kóborolni. Nem elfogadható magatartás az sem,
hogy a kutyák póráz nélkül
kísérik gazdáikat az üzletekbe,
óvodába, iskolába, stb.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 193. § (1) bekezdés a)
pontja szerint, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település
belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést
követ el.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó
gondoskodni köteles az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm.
rendelet értelmében, aki az állatok védelmére és kíméletére
vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, állatvédelmi
bírságot köteles fizetni. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára
behajtandó köztartozás.
A kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint belterület közterületén – kivéve az ebek futta-
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tására kijelölt területet – ebet
csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken
tartására képes. Közterületen
az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Az állatvédelmi törvény és a
kutyák tartására vonatkozó
jogszabályok
előírásainak
betartása a tulajdonosok,
gazdák kötelessége, egyben
felelőssége is. Az alapvető
szabályok előírják, hogy az
eb tulajdonosa köteles arról
gondoskodni, hogy az állat
korának, fajtájának és szükségleteinek megfelelő tartási, élelmezési, gondozási
valamint egészségügyi körülmények között élhessen.
Szintén a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái
a tartási helyükről, udvarból
ne tudjanak el- vagy kiszökni,
függetlenül attól, hogy milyen
vérmérsékletű állatról van
szó.
Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan módon
lehet sétáltatni, hogy az még
időlegesen se maradhasson
felügyelet nélkül. Az olyan eb
esetében, amelynek akár csak
mérete miatt is szükséges, a
szájkosár használata indokolt és ajánlott.
A jogkövetkezmények terhe
mellett – elsősorban a balesetek, kutyatámadások elkerülése érdekében – kérjük
a kutyatartókat a fentiekben
ismertetett alapvető tartási,
gondozási szabályok betartására, főként a kutyák felügyeletéről történő gondoskodásra!
A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem
rendelkező – ebek, potenciális
veszélyt jelentenek mind az
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emberi-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra.
Ezért felhívjuk valamennyi
ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással való
ellátásáról gondoskodjon.

Egy felejthetetlen születésnap
Mindazon személyek ellen,
akik ezen kötelezettségüknek
nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható.
Kérjük a fentiek tudomásul vételét, és a település nyugalma
érdekében a Tisztelt Lakosság
segítő együttműködését.

Mezőgazdasági
összeírás
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ország valamennyi településére kiterjedő,
általános mezőgazdasági ös�szeírást hajt végre, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel.
A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság
szerkezetében bekövetkezett
változásokat, illetve pontos és
hiteles adatokkal szolgáljon
a hazai gazdaságirányítás, az
EU és a gazdálkodók részére,
amelyhez az adatszolgáltatók részvételükkel és pontos
adatszolgáltatással nagyban
hozzájárulnak. A válaszadás
minden, az adatfelvételre kijelölt gazdálkodó szervezet vagy
személy számára kötelező.
Az összeírási munkát a KSH

által megbízott, igazolvánnyal
ellátott összeírók végzik, akik
személyesen fogják felkeresni
– az internetes válaszadással
nem élt – címeket 2020. szeptember 19. és november 22. között.
Az összeírói igazolvány személyi igazolvánnyal együtt
érvényes, amit az adatfelvétel
megkezdése előtt az összeíró
köteles felmutatni. Az összeírók konkrét, címlista szerinti
címeket keresnek fel.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai
célra használják fel.
A felvétel részleteiről a www.
ksh.hu/mezogazdasagi_
osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.

Veszélyes hulladékok
begyűjtése
Az önkormányzat 2020. évben
is vállalja a veszélyes hulladékok összegyűjtésének megszervezését és elszállíttatását.
Veszélyes hulladéknak minősülnek: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok,
növényvédő szerek, veszélyes
anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden
egyéb veszélyes hulladéknak

minősülő anyagok, háztartási-,
információs-, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok.
A veszélyes hulladékokat egyénileg kell beszállítani 2020.
november 23-26. között 700 –
1500 óráig, valamint november
27-én 700 – 1200 óráig az önkormányzat karbantartó műhelyének udvarába (Kossuth
L. u. 164.).

Nekünk, hívőknek, minden bizonnyal, az összes keresztényt
ideértve, Jézus test szerinti születése az egyik meghatározó
eseménye a történelemnek és az
üdvösségünk elérése vonatkozásában.
Jézus születését megelőzi az Ő
Édesanyjának, Máriának születése, mely esemény már a csodás rügyfakadás, hogy majd
később, s az idők végtelenségén
át zenghessük róla, hogy „Édes
Virágszál”.
Az Isten Anyjának, Máriának
születése természetesen nagy figyelmet érdemel, s a bűn nélkül
fogantatott és szeplőtelen em-

érheti az életben, meghalhat korán vagy aggastyán korában, de
örökre nem vész el. Pontosan
Isten szeretete és mindenhatósága az, mely ebben megakadályozza. Isten a hamvainkból
is újrateremt bennünket. Ez
fontos, hogy világos legyen a
számunkra. Ennek a hite tud
bennünket szabaddá tenni a halál görcsös félelmétől, de megszólítja a gonoszokat is, hogy
a halál nem a végítélet. Ez még
nem a vég.
Sajnos a világ hihetetlen módon viselkedik, s pont annak
megy neki, ami a legszentebb
a világban, vagy aki, az ember.

Augusztus 20. Szent István király ünnepe, az Új kenyér ünnepe
ber világra jötte minden bizon�nyal rendkívüli esemény, de
mégis, pontosan úgy születik
meg, mint minden ember. Hiszen születése a megtestesülés
előkészülete, s Jézus is ember
volta kezdetétől, a fogantatásától a kereszthalálig mindenben
ugyanazt az utat járja végig,
mint a többi ember. Mindketten, mindenben hasonlóak voltak a többi emberhez, a bűnt
kivéve.
A születés azért olyan fönséges,
ámulatba ejtő dolog, mely esemény arról szól, hogy világra
jön egy ember, egy lény, mely
az összes többitől különbözik,
s születésük pillanatától, már a
fogantatás pillanatától elpusztíthatatlanok. Egyházunk tanítása szerint, már a magzatnak
is van lelke. Az embert bármi

Milliók, százmilliók, meg sem
születhetnek, az erősnek hitt
gyáva ember nekimegy annak,
aki nem tud védekezni. Egyszer
majd számon kérik rajtunk,
hogy mit cselekedtünk. Vannak,
akik minden áron ragaszkodnak a gyermekhez, anyasághoz,
apasághoz, de visszautasítják
a szülést, a születésben való
egyedülálló részvételt. Vannak
béranyák, vagy létezik az örökbefogadás intézménye. A születés egyedülálló élmény. Semmivel sem pótolható. Boldog az a
méh, mely gyermeket hordoz.
Gyermeket a szíve alatt. Ezért
áldottak az anyák, és soha sem
kell aggódniuk az egyenjogúságukért, mert Isten többet adott
nekik, mint amit elképzelni
tudtak.
Sajnos, az idén a járványhelyzet

miatt a Mária- kegyhelyek látogatóinak száma lényegesen kevesebb. De Mária itt van velünk.
Ott van minden szentmisében,
említjük Őt. S mindenkinek lehet a lourdes-i, a doroszlói, a
fatimai és más Máriák mellett,
Otthoni Máriája. Egy szentkép,
egy szobor elegendő, hogy ér-

zelmileg is közelebb lépjünk az
égi Lény felé, s imáinkkal, énekeinkkel megkérleljük, hogy
nézzen le ránk, utat mutasson,
legyen közbenjárónk, legyen az
Egyház s a mi drága, jó Anyánk!
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
plébános

Bergmann János atya
gyémántmiséje

Bergmann János atya 1937ben született Császártöltésen.
Szegeden, a Hittudományi
Főiskolán végezte a teológiát
(1955-1960). Pappá szentelésére Kalocsán, 1960. június 19-én
került sor.
Papi szolgálatát káplánként
és hitoktatóként végezte 18
éven át: Nemesnádudvaron,
Csengődön, Csávolyon, Garán,
Jánoshalmán, Kecelen és Kalocsán. Majd Rémen lett plébános. 1986-tól 30 éven keresztül
Bácsalmás és több környékbeli
település plébániáját látta el.
2016-tól nyugdíjas, a Kalocsai

Nyugdíjas Papi Otthon lakója.
2005-től a Kalocsai Főkáptalan
tagja különböző fokozatokban,
2018-ban lett Nagyprépost.
Bergmann János atya a mai napig vállal papi szolgálatot: helyettesít, kisegít, ahogy a helyzet és igény megkívánja. 60 év
papi szolgálat alatt küzdelmes,
olykor kemény és megalkuvás
nélküli harcot folytatott a hitoktatásért.
Így vélekedik erről: „Isten segítségével, a gyermekekkel mindig
könnyen megtaláltam a hangot.
Nagyon sok és szép élményem
volt velük kapcsolatosan.”
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Beszoktatás az óvodában
A 2020/2021-es nevelési év több
változást hozott a Császártöltési
Német Nemzetiségi Óvodában.
A személyi változásokon túl,
több évtized elteltével részben
osztott csoport is kialakításra
került, ezért a csoportokat már
nem kis – középső - nagycsoportnak hívjuk, hanem Maci,
Katica és Süni csoportnak.
A legkisebbeket a Süni csoportba várja Bujdosóné Csontos Erika és Bergmann Jánosné,
Éva óvó néni, valamint Stenczel
Barbara dajka néni. Munkájukat Györgyéné Geiger Angéla
pedagógiai asszisztens segíti.
A kedves szülők augusztus
közepén szülői értekezlet keretében tájékoztatást kaptak az
óvodakezdéssel
kapcsolatos
tudnivalókról, majd a két óvó
néni az otthonában látogatott
meg minden új gyermeket, ahol
a kicsik kiválaszthatták leendő
jelüket, az anyukák, apukák pedig feltehették kérdéseiket.
Az első napon még csak a kiscsoportját ismétlő hét gyermek

jött. Majd a bölcsődéből érkező hat csöppséget fogadtuk, és
azokat az újakat, akiknek szülei
dolgoznak. Jelenleg már 17-en
vagyunk, de a végső csoportlétszám 22 fő lesz: 11 kislány és 11
kisfiú.
Nagyon nehéz az elbúcsúzáselválási időszak szülőknek,
gyermekeknek egyaránt. Mi
igyekszünk a beszoktatási időt
fokozatosan, rugalmasan a
gyermekek egyéniségéhez és
igényeihez igazodva, sok szeretettel és empátiával megkönnyíteni és megalapozni, hogy egy
önfeledt, boldog óvodás kort
kezdjenek.
GYEREKSZÁJ (az első óvodai
napokon): Az egyik kislány
sírva panaszolta, hogy “őt kislánynak nevezték, pedig ő már
óvodás nagylány!”
Az egyik kisfiú pedig megmutatta: “Nézd óvó néni, már milyen nagy vagyok! A hajamig
érek.”
Bergmann Jánosné
óvodapedagógus

Tájékoztatás személyes
ügyfélfogadás szüneteltetéséről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi
helyzetre tekintettel a vírus
terjedése, a lehetséges megbetegedések megelőzése céljából
a Császártöltési Polgármesteri
Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. október 1. napjától határozatlan időtartamig
szünetel.
Ügyintézőink munkaidőben telefonon és elektronikus úton az
ügyfelek rendelkezésére állnak.
Személyes ügyintézésre csak
szükség esetén az ügyintézővel
történt előzetes megbeszélés
alapján kerülhet sor.
Kérjük, hogy a papír alapon
benyújtandó kérelmeket postai
úton (6239 Császártöltés, Keceli
u. 107.) eljuttatni, vagy a Polgármesteri Hivatal udvarában a
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mozgáskorlátozott bejáró mellett elhelyezett gyűjtődobozban
elhelyezni szíveskedjenek.
Elérhetőségeink:
Polgármester: 78/443-320/22;
polgarmester@csaszartoltes.hu
Jegyző: 78/443-118; 78/443320/24, jegyzo@csaszartoltes.hu
Igazgatás:
Óvári Zoltánné: 78/443-320/21;
igazgatas@csaszartoltes.hu
Lovasi Attiláné: 78/443-320/22;
titkarsag@csaszartoltes.hu
Adóügyek:
Liskáné Komáromi Éva: 78/443320/25; ado@csaszartoltes.hu
Pénzügy:
Gatter István: 78/443-320/26;
penzugy@csaszartoltes.hu
Füleki
Judit
(Pénztár):
78/443-320/25;
munkaugy@
csaszartoltes.hu
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„Kis kezek a Földért”
A „Falatkák Óvodai Alapítvány” idén áprilisában ismét
sikeresen pályázott a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-nél szakmai programok és működési
költségek támogatására.
A „Kis kezek a Földért” című
projekt fő profilja a környezetvédelem, környezettudatosság,
egészségtudatos életmódra nevelés. Azt gondoljuk, ha az óvodás gyermekeket megismertetjük azzal a pozitív érzéssel,
hogy saját magunk által termelt
zöldségeket,
gyümölcsöket
fogyasztanak, vagy legalább
kóstolgatnak, akkor hazaviszik
a családokba, majd felnőve beépítik a saját életükbe. Ugyanígy kicsiben kell a gyerekekben
elültetni az igényt a szűkebb és
tágabb környezetük védelmére,
a környezettudatos magatartás
életmóddá alakítására. Ennek
érdekében többek között igyekszünk újrahasznosítani dolgokat a barkácsolásban, kupakot
gyűjtünk, természetes anyagokat használunk.
Óvodánk udvara remek helyszínt kínál céljaink megvalósításához. Beszereztünk egy fűnyírót, hogy mindig rendezett

legyen az udvar zöld része. A
gyerekek nagy lelkesedéssel
gyűjtögetik össze a levágott füvet, ami komposztálásra kerül.
Emellett mindhárom csoportnak magaságyást hozunk létre,
ahol a saját szintjükön tudjuk
a gyerekeket bevonni a növények gondozásába. A fából készült elemek megérkeztek, az
udvar többi részéhez hasonló
színt kaptak. Az Önkormányzat segítségével hamarosan
helyére fog kerülni a három
magaságyás a hozzá tartozó
kerítéssel, ami udvarunk újabb
színfoltja lesz. Terveink szerint a kiscsoportosok hagyományos (töltési kiskertekben is
megtalálható) virágmagokat,
palántákat fognak ültetni, a
középsősök fűszernövényeket,
a legnagyobbak pedig a zöldségfélék nevelgetésébe kapnak
bepillantást.
Hiszünk benne, hogy amit pici
korukban elültetünk gyermekeinkben a környezetükkel kapcsolatban, azt tovább viszik, pozitív világszemléletté fejlesztik.
Herner Melinda
óvodapedagógus

Tanévnyitó a Bánátiban
Rendhagyó tanévnyitót tartott
a Császártöltési Bánáti Miklós
Német Nemzetiségi Általános
Iskola szeptember 1-jén reggel.
Az iskola udvarán, a járványügyi előírásoknak megfelelően,
maszkban és ünnepi egyenruhában várta a becsengetést 167
diák. Megható volt a benépesült iskolaudvar látványa.
A megszeppent elsősöket a
végzősök vezették be zene kíséretében. A Himnusz hangjait
követően Andocsné Lei Mónika
köszöntötte a meghívott vendégeket, az elsősöket és szüleiket,
kollégáit és minden tanulót.
Felidézte az elmúlt tanév keserves pillanatait, amikor az iskola
elnémult és áttértek a digitális
oktatásra. Vidám hangulatban
beszélt a nyáron megtartott iskolai Német Nemzetiségi Táborokról, Erzsébet táborokról,
a Menő menza táborairól.
Beszédében kiemelte, hogy
most is egy rendhagyó tanév
indul, ahol a velünk élő vírus
átszabja mindennapjainkat és
fokozott figyelmet vár el mindenkitől, gyerekektől, tanároktól és a szülőktől egyaránt.
Köszöntötte az iskola új polgárait és osztályfőnöküket Hidasné Márin Magdolna tanító
nénit. A nyolcadikosok aján-

dékkal kedveskedtek a kicsiknek. Kedves pillanat volt Bódi
Fanni, Góhér Csongor, Horváth Barbara, Mihályi Benett,
Palásti Péter és Stehr Elizabet
első osztályos tanulók szavalata.
A nyár történései között említette, hogy gyarapodott és
szépült az iskola. Újjászületett
az uszoda és megújult a tornaterem. Köszönetét fejezte ki
a Császártöltés Község Önkormányzatának, a Császártöltési
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Szülői Munkaközösségnek, hogy anyagilag
támogatták a munkálatokat,
illetve a sporteszközök beszerzését.
Ezek után az iskola többi diákjához és a kollégákhoz fordulva
az előttünk álló tanév kihívásairól szólt. Ismertette az idei
tanév új szabályait a vírushelyzetre való tekintettel, hiszen
mindenkinek érdeke, hogy az
intézményben rend legyen!
Végezetül Nagyidai Zsolt atya
megszentelte és Papp Szabolcs
református lelkész megáldotta
a diákokat, szüleiket és a pedagógusokat.
Andocsné Lei Mónika
igazgató

Kerékpárút átadó
Császártöltésen

Műszaki ügyek, ipari igazgatás, termőföldekkel kapcsolatos ügyek:
Barabás Róbert: 78/443-320/27;
beruhazas@csaszartoltes.hu
Család- és gyermekjóléti szolgálat:

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Török
Dóra
családsegítő:
78/443-320/28; csaladsegites@
csaszartoltes.hu
A település lakosságának biztonsága érdekében kérjük szíves megértésüket!

Augusztus 19-én, ünnepélyes
keretek között került átadásra Császártöltésen a kétirányú
belterületi kerékpárút és a csapadékvíz elvezető csatorna. A
projektek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretein belül elnyert 176 milliós összegből valósultak meg.
A fejlesztésnek köszönhetően
biztonságossá vált a kerékpáros
közlekedés a falun belül.
A rendezvényen beszédet
mondott Takácsné Stalter Judit
polgármester asszony, Bányai

Gábor országgyűlési képviselő
és Rideg László, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés elnöke. A
szalagátvágást követően főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános és Papp Szabolcs Zsolt református lelkész megáldotta az
elkészült beruházást.
Ezt követően Takácsné Stalter
Judit, Rideg László és Bányai
Gábor közösen tekertek végig
az új kerékpárúton.
Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Töltési svábok
Baranyában
Töltési svábok Baranyában címmel német nemzetiségi hagyományápoló tábort szerveztünk
Magyarhertelendre. 2020. augusztus 21-től 25-ig 27 általános
iskolai diák, valamint 3 pedagógus- Sebestyénné Márin Anna,
Illés Anett, Schuszterné Bárth
Éva- vett részt. A tábor megvalósításához szükséges anyagi
támogatást egy nyertes nemzetiségi pályázat keretében az Országos Német Nemzeti Önkormányzat biztosította.
Útközben, Kakasdon megtekintettük a falu közepén felállított
Ulmer Schachtel-t. Magyaregregyen, miután megmásztuk a
hegyet, megismerhettük Máré
várát is. Itt volt alkalmunk Császártöltés és Magyaregregy
nyelvjárásának összehasonlítására. Az abaligeti barlang hűvösében érdekes és tréfás előadást hallgattunk meg a hely

élővilágáról és történetéről. A
következő napon, szombaton
Siklósra utaztunk, majd a máriagyűdi kegytemplom megtekintése után Szaporcán, egy nemzeti parkban töltöttük a délutánt.
A vasárnap is érdekes programokat tartogatott számunkra,
hisz a szigetvári vár megtekintése után Pécs felé vettük az irányt.
Hétfőn a német nemzetiségű
Geresdlakra látogattunk, ahol
knédlit készítettünk. Kis pihenés
után megcsodáltuk a falu tájházait.
A táborunk záró napján az orfűi kemencés udvart és tájházat,
valamint az óbányai Tájházat
néztük meg. Fekeden megcsodálhattuk a sváb népi építészet
remekeit. Fáradtan, de annál
több élménnyel tele értünk haza
újra Császártöltésre.
Schuszterné Bárth Éva
pedagógus

Uszodaátadás
Császártöltésen
Több mint egy évtized kihagyása után újra üzemel a tanuszoda.
Augusztus 19-én, ünnepélyes
keretek között került átadásra
a kívül, belül teljesen felújított
tanuszoda.
Takácsné Stalter Judit polgármester asszony beszédében felidézte a tanmedence építésének
történetét, amely dr. Márin István, egykori iskolaigazgató nevéhez kötődik. 1982-ben kezdték az építést, amelynek anyagi
fedezetét közadakozásból gyűjtötték össze a császártöltésiek és
az építkezésben is tevékenyen
részt vettek. 2009-ig működött
a létesítmény, majd bezárásra
került. Tizenegy év után, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős

államtitkársága által nyújtott támogatásnak köszönhetően újra
az iskolásokat szolgálja a kor
követelményeinek mindenben
megfelelő tanmedence. A teljes
beruházás 70 millió forintba került.
Polgármester asszony beszéde
után Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
gratulált köszöntőjében a fejlesztéshez, és elmondta, ahhoz,
hogy egy ilyen beruházás megvalósuljon, közösség kell. Hiába
adnak pénzt, ahhoz társulnia
kell az alkotó-teremtő erőnek,
ami itt Császártöltésen megvan.
A szalag átvágása után Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános
és Papp Szabolcs Zsolt református lelkész megszentelte az épületet.
Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező
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Oda menj, ahol
szeretettel várnak!
Mi egy ilyen helyre mentünk,
Kiscsalára, a Kiskastély vendégházba. Márin Istvánné
Marika néni és segítői vártak
minket. Úgy tűnik nehéz hetek, hónapok állnak előttünk,
mivel az országos tisztifőorvos
újra látogatási és intézmény
elhagyási tilalmat rendelt el
minden bentlakásos otthonban,
így a Császártöltési Idősek Otthonában is. De ez a nap még a
vidámságé volt! Kiscsala ugyan
itt van egy kőhajításnyira, még-

is vannak császártöltési lakóink
is, akik évek óta nem jártak erre.
A vendéglátás leírhatatlan volt.
Marika néni olyan szeretettel
fogadott bennünket, amire nincsenek szavak. Frissen sült lángos, kecskesajt kóstoló, pincelátogatás, póni simogatás, kecske
etetés, és rengeteg nevetés.
Köszönjük ezt a csodás délelőttöt az Idősek Otthona minden
lakója, és dolgozói nevében!
Flaisz Emőke
intézményvezető

Fásítás az Agrárminisztérium
támogatásával
A programba, amelynek célja elsősorban a közterületek,
önkormányzati
intézmények
területének fásítása volt, Önkormányzatunk is pályázott és
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nyert 15 darab szivarfát és 15
darab platánt. A fákat a Sportpályára és az Új temetőbe ültettük el. Köszönjük a résztvevők
munkáját, a Tűzoltók segítségét!

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
Nagy Diána - született: Baja,
2020. július 23., anyja szül. neve:
Faragó Zsuzsanna
Németh Csanád Csaba - született: Szeged, 2020. március 18.,
anyja szül. neve: Győri Erika
Szabó Lilla - született: Szeged,
2020. augusztus 7., anyja szül.
neve: Molnár Edina
Házasságot kötöttek:
Schindler Zsuzsanna és Szőrös
Zoltán, házasságkötés időpontja: 2020. július 25.
Schindler Csilla és Krankovics
József, házasságkötés időpontja: 2020. augusztus 1.
Szalma Daniella és Strausz Renátó, házasságkötés időpontja:
2020. augusztus 8.
Hidas Dóra és Köröndi Bernát,
házasságkötés időpontja: 2020.

Szabó Lilla

taurálása kezdődött meg Farkas
Tibor szobrászművész közreműködésével.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

HÍRMONDÓ

Védőszentek szobrainak
restaurálása

Templomunk védőszentjeinek,
Szent Simon és Szent Júdás
Tádé apostolok szobrainak res-

Császártöltési

szeptember 5.
Állampolgársági esküt tett:
Csillag Renáta - 2020. szeptember 4-én

Csillag Renáta

Szalma Daniella és
Strausz Renátó

Schindler Csilla és
Krankovics József

Németh Csanád Csaba

Schindler Zsuzsanna és
Szőrös Zoltán

Nagy Diána

Hidas Dóra és Köröndi Bernát

Császártöltési gyémántok
60 év papi szolgálat után Bergmann János gyémánt misét
mutatott be Császártöltésen.
A szertartásra és fogadásra is
kitüntetett vendég lett volna
dr. Bánáti István, aki több okból nagyon készülődött erre
a találkozásra. Ő is ez évben
kapta meg gyémánt-diplomáját, tehát együtt ünnepelhették
volna kitüntetésüket is. Mindezt ráadásul Császártöltésen,
ahol születtek és gyermekkorukat töltötték. A találkozásra nem került sor, mert Bánáti István sajnálatos módon
megbetegedett.
A két barát az óvodától az érettségiig mindig együtt „járt”, tehát szó szerint együtt nőttek fel.
Mindketten 1937-ben születtek,
az úgynevezett utolsó előtti
békeévben, közvetlenül a II. világháború előtt. Mire Jancsi és
Pista az új iskolában elkezdték
az „elemi” első osztályát, Jancsi
édesapját már elvette a háború,
Pista édesapja a Don-kanyartól menekült az oroszok elől
hazáig.
A császártöltési iskola tantestülete szakmailag volt olyan
erős, hogy felkészítse tanulóit a
középiskolai elvárásokra. A két
fiú a Kalocsai I. István Gimnáziumba került. A gimnázium a
jezsuiták „Szent István” nevű
iskolájának utódja volt, annak
szellemét, színvonalát és néhány világi tanárát is „átmentve”. Jancsi valószínűleg ennek
köszönhette, hogy tolerálták
vallásosságát, mert például
időnként találkozhatott a székesegyházban ugyancsak titkon
misére járó tanáraival.
A kollégiumi felvételre még egy
fél évig várniuk kellett. Addig
magánházban, fizetett szobában laktak. A katonás fegyelmű kollégium a diákok között
ugyan nem volt valami népszerű, de a kollégium kiváló nevelői a diákokat felkészítették
az életre.
Ezek után szétváltak útjaik.
Mindketten határozottan tudták, hogy mit válasszanak.

Jancsit a családi környezet, egy
lelki barát és természetesen az
„ÉGIEK” erős hittel ajándékozták meg arra, hogy önbizalommal menjen papnak. Pista már
az édesapja ölében traktoron ült
és „mérnök úrnak” szólíttatta
magát.

ISTVÁN a Budapesti Műszaki Egyetemre, a Gépész Karra
nyert felvételt. Német nyelvismerete révén, az egyetemi
negyedév végén hat hétig, az
NDK-ban volt üzemi gyakorlaton.
Itt azonban már más is szerepet

JÁNOS még a gimnáziumban,
titokban felvételt nyert a kalocsai egyházmegyei kispapok
közé, így az érettségi után csak
„eljátszotta” a tanárképzős felvételi kérelmét. 1955-ben csak
azok mentek papnak. akiknek
mindennél erőseb volt a küldetéstudata. Így jutott a Szegedi
Egyházmegyei Főiskola és Papnevelő Intézetébe. 1960. június
19-én pappá szentelték.

játszott, például az 1956-os forradalom. Jánosnál nem volt kérdés, vállalni kell a veszélyekkel
teli bujdosást is. Istvánnál nagy
a csábítás a disszidálásra.
Azonban ekkor már döntővé
válnak az alkati-, emberi tényezők: hit, hűség hazaszeretet.
Jánosnál nem kétséges a hit szerepe, mindkettőnél a hűség önmagukhoz és a hazához.
JÁNOS papi élete az akkori

körülmények között nem volt
könnyű, de ezt tudta, és akarta
vállalni. Sok öröme telt a gyerekek oktatásában, mindmáig élő
barátságai szövődnek. Munkáját, hivatását igyekezett tisztességgel végezni. 17 évi kápláni
státusz után 37 évig volt plébános. Munkáját, törekvéseit polgári vonalon több elismeréssel,
kitüntetéssel jutalmazták, az
ifjúság nevelése, közösség-építés címén. Egyházi elöljárósága pedig az évek során érseki
tanácsosi, kerületi esperesi,
apáti, legutoljára a nagypréposti ranggal nevezte ki, amely
a Káptalan feje, vezetője. 56 év
után nyugdíjba vonult.
ISTVÁN sok mindenben kipróbálhatta képességeit. Először
meghívták a Műszaki Egyetem
tanszékére, hamarosan kutatónak szegődött. Váratlanul
érkezett a meghívás az Országos Tervhivatalba. Ettől kezdve sorba járt néhány főhivatalt
(Országos Műszaki Bizottság,
Külügyminisztérium,
Nemzeti Bank). Közben dolgozott
Berlinben is a Magyar Nagykövetségen. A hivatali pályát a
Földművelésügyi Minisztérium
főosztályvezető-helyetteseként
fejezte be. Ezen munkahelyek
betöltéséhez közben szerzett
még egy diplomát, ledoktorált,
szerzett három nyelvvizsgát.
Végül még dolgozott 10 évet a
mezőgép kereskedők szövetségénél. Így lett 52 év szolgálata. (Dr. Bánáti István leírása
alapján)
„Az embernek ahhoz, hogy
boldog legyen, két dolgot kell
tennie: először hinnie kell, hogy
van az életének értelme. Másodszor meg kell találnia, hogy
mi az.” (L.Tolsztoj). Ők ketten
hitték és megtalálták az életük
értelmét. Két szép, és példamutató életút az övék, amelyre
nem csak ők, hanem a szülőfalu
is büszke. Isten éltesse sokáig
erőben, egészségben Bergmann
Jánost és Dr. Bánáti Istvánt!
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Császártöltési EFSK
sikerek

A Megye III. Közép csoportban
kiválóan szerepel Császártöltés
csapata. Az eddigi 5 mérkőzés-

Császártöltési
HÍRMONDÓ

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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ből 4 végződött győzelemmel,
és csak 1 vereséggel. Gratulálunk a csapatnak! Hajrá Töltés!

Császártöltési

KÉPES HÍREK

HÍRMONDÓ

Lei Balázs sportsikerei

Augusztus első felében hét
nemzet utánpótláskorú játékosa vett részt a szlovákiai
Szencen megrendezett versenyen. Válogatottként Lei Balázs képviselte az Egyesületet.
A serdülő fiúknál egyéniben
Lei Balázs harmadik helyezést
ért el.
Lei Balázs az U13-as serdülő

2020. szeptember

Fásítás és az Ősi Ösvény felújítása

párosban (Szántosi DáviddalSzarvas) a versenyszámot megnyerte, az ifi párosban ezüsttel
zárt. Serdülő egyéniben 5. lett,
ifi egyéniben a nyolc közé jutásért játszhatott. A Bács-Kiskun
megyei bajnokságon U13-ban
első helyezést ért el. Gratulálunk Balázs kiváló eredményeihez!

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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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁRÓL

Császártöltési
HÍRMONDÓ

Falusi olimpia és Sváb borok ünnepe
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