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Császártöltés község közéleti lapja

Polgármesteri Hivatal átadása

Szeretettel várjuk Császártöltés lakosságát az adventi 
gyertyagyújtásokra és a hozzá kapcsolódó programokra.

Részletes meghívó a Hírmondóban.
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Tisztelt Császártöltésiek!Szeretettel köszöntjük a jubiláló házasokat!

Márton nap

KÉPES HÍRADÁS
H Í R M O N D Ó
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Két alapigazság létezik szá-
momra. Én hiszem, hogy jó ez a 
világ, és hiszem, hogy benne az 
emberek jók. 
Sokszor hallom, bezzeg régen 
minden jobb volt, mert az embe-
rek figyeltek egymásra, össze-
fogtak, törődtek a másikkal.  Az 
emlékek az idővel megszépül-
nek. Él bennem a remény, hogy 

a mostani gyermekek évtizedek 
múlva ugyanezt mondják, mi-
kor visszatekintenek a korábbi 
évekre: sokkal jobb volt akkor. 
És biztos vagyok abban, hogy 
az ő gyermekeik is csak szépre, 
jóra emlékeznek majd sok-sok 
év múlva, amikor visszatekin-
tenek a mögöttük lévő évekre. 
Ilyen az ember, a jelenben ritkán 
látja meg a jót, sóvárog azután, 
ami elmúlt. 
Élethelyzetemből adódóan sok-
felé segítek, és tapasztalatból 
tudom, hogy nem vesztünk el.  
Mert egy jó ügy mellé rögtön ta-
lálok segítőket, és egyetlen visz-
szautasításra sem emlékszem. 
Itt a faluban az elmúlt két év 
vírusos helyzete is bebizonyí-
totta: első szóra jött a segítség.  
Láttam a Covid alatt azt az ösz-
szefogást és segítést, azt az ön-
zetlen tenni akarást, ami ebben 
a kis közösségben lelki életmen-
tés volt. Igen, tudom, a többség 
nem szorul rá néhány szatyor 
almára, káposztára, salátára, de 
a gesztus, hogy törődünk, hogy 
odafigyelünk a másikra, egyfaj-
ta biztonságot adott ezekben a 
magányos és bezárt hónapok-
ban az embereknek, főleg az 
idős embereknek. Sokkal több 
volt ez a gesztus, mint egy tás-
ka gyümölcs. Az üzenetét sokan 

értették: nem feledkezünk meg 
rólad. 
Most, advent idején visszatekin-
tünk a mögöttünk hagyott évre. 
Összegezzük a jót, de a rosszat 
is. „Mivé lenne az általad képvi-
selt jó, ha nem volna gonosz, és 
hogyan festene a föld, ha eltűn-
ne róla az árnyék?” – olvashat-
juk Bulgakov regényében. 

A rossz tükröt tart elénk, mi az, 
amin változtatnunk kell, hogy 
jobbak legyünk. A világot nem 
tudjuk megváltoztatni, de a mi 
kis világunkat igen. Békesség-
gel, türelemmel, szeretettel ma-
gunkat és általunk a környeze-
tünket.
„Menthetetlenül hiszel - mond-
ta egyszer az egyik munkatár-
sam. - Ha még egyszer, és még 
egyszer és százszor csalódást 
okoz az az ember, te akkor is 
hinni fogsz benne.”  Igen, mert 
hiszek abban, valahol a lelke 
mélyén jó ő is, és hiszem, egy-
szer megnyilvánul ez a rejtett, jó 
természete. 
Hiszek abban is, hogy az éle-
tünket csak mi magunk tehetjük 
jobbá. Ne várjunk arra, hogy 
könnyebb legyen, ne várjunk 
másra, hogy könnyebbé tegye. 
Mi magunknak kell kézben 
tartani a sorsunkat, a nehézsé-
gekkel megbirkózni és ügyelni, 
hogy mosollyal, jó szándékkal 
mindig egyensúlyba tudjuk tar-
tani. 
Tisztelt Császártöltésiek!
Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok Császártöltés minden lako-
sának áldott, szeretetteljes kará-
csonyi ünnepeket!

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Gulyás Gergely miniszter, Rideg László a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnöke, Bányai Gábor országgyűlési képviselő is 

részt vett a felújított Polgármesteri Hivatal átadásán, melyet 
megszentelt Főtisztelendő Nagyidai Zsolt esperesplébános

Településünk legidősebb lakóinak köszöntése. Freidinger 
Istvánnénak és Hamza Ernőnek jó egészséget kívánunk!

Túlélni a XX. századot c. kiállítást megszentelte Főtisztelendő 
Nagyidai Zsolt esperesplébános
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Megrázó sorsképekPolgármesteri Hivatal Energetikai Felújítása

EGYHÁZI HÍREK

Oly sok minden, s benne annyi 
rossz történik manapság, hogy 
az ember, ha nem lenne hívő, 
vagy igazán az, akkor azt a kér-
dést is feltehetné, hogy talán Is-
ten elaludt a világ felett. 
Isten, a világ felett van-e, vagy 
éppen nagyon is a világban. 
Örök titkok veszik körül az 
embert egész létezése során. 
Nagy baj idején, általában vá-
daskodik az ember, s szeretné 

önmaga felelősségét levenni a 
saját válláról, a másik emberére, 
esetleg Isten vállára helyezni. 
Isten teherviselésével nincs is 
gond, hiszen az életét is felál-
dozta értünk Krisztus, hanem 
abban, hogy nem csak a ter-
hektől kellene megszabadulni. 
Oda kellene jobban figyelni az 
Úr tanítására, hogy az igánk 
könnyebb legyen, hordozható. 
Értelmetlen terheket viselünk 
magunkkal. A világnak nincs 
szüksége háborúra, a földön 

nem kellene lennie éhínségnek, 
szegénységnek és nyomornak. 
Lehetne béke, szeretet és jóság. 
Ennek elérése az emberiség 
egész történelme során nem si-
került. Mindig felülkerekedtek 
azok, akik magukhoz ragad-
ták a hatalmat, s önző módon 
sanyargatták milliók életét. Ez 
történik akkor, ha a nép fölé 
rendelt emberek nem Isten ne-
vében, az Ő szíve szerint veze-

tik a népeket. Ennek már a csa-
ládban el kellene kezdődnie, de 
sajnos, sokszor nyoma sincsen 
az ilyen magatartásnak. 
Miért engedi meg Isten a rosz-
szat a világban? Ez az egyik leg-
húzósabb kérdés, különösen a 
hívő ember számára. Az embert 
akarata ellenére nem lehet meg-
váltani. A szabad akarat Isten 
embernek ajándékozott nagy 
kincse, mellyel élve megta-
pasztalhatja emberi méltóságát, 
személyi függetlenségét. Nem 

vagyunk ketrecbe zárt állatok. 
A lelkiismeretünk szava által 
azonban mindenkor indíttatva 
vagyunk a jóra. Eleresztjük a 
szívünk, a fülünk mellett. 
Jajgat az egész világ. Minden-
ki valakit, valamit sirat. A Föl-
dünk a maga végtelen csodá-
latossága mellett egyszerre egy 
nagy szerencsétlenség is, s mi 
emberek tettük azzá. Szégyen-
teljes életvitellel, gondatlan-

sággal, s ami a legszörnyűbb, 
összepaktáltunk a Gonosszal. 
Sírunk azért, mert kiszáradnak 
folyóink, mert nincs termés, 
mert nincs élelem. Közben tel-
jes hadat üzentünk az ember-
nek, az emberi méltóságnak, a 
természet rendjének. Németor-
szágban egy anyuka 260 eurót 
fizetett azért, mert nem volt haj-
landó a kisfiát kislányruhában 
óvodába küldeni, hogy eldönt-
hesse, fiúnak vagy lánynak ér-
zi-e magát. Vendégmunkások, 

most hazaköltöznek Szerbiá-
ba. A nagy terv tehát az ember 
teljes megrontása, ellehetetle-
nítése. Kifordítani önmagából. 
Az ilyen egyének azután gyor-
sabban nyúlnak kábítószerhez, 
lesz a bűnözés a mindennapjuk, 
s végül az öngyilkosság. Erre 
van pénze a társadalomnak, 
vannak, akik pénzelik, hiszen 
az Öreg Kontinens lakossága, 
mely keresztény múlttal, hittel 

és kultúrával, szépséges mű-
vészettel rendelkezett, sajátos 
önazonossággal, így pusztítha-
tó el a legegyszerűbben. Szét-
verni a családokat, lerombolni 
az embert a maga teljes méltó-
ságában. A tengerek a szemetet 
a partra vetik. Jó helyre, mert 
így összegyűjthető. De hová ve-
tődik majd ez a vergődő, partta-
lan ember, azt csak Isten tudja.

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt 

esperesplébános

2022. évben sor került a tele-
pülés Polgármesteri Hivatalá-
nak pályázati forrásból történő 
energetikai felújítására. A kivi-
telező kiválasztására Császár-
töltés Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének közbe-
szerzési eljárása során került 
sor. A projekt részleteiről az 
alábbiakban szeretnénk tájé-
koztatást nyújtani a lakosság 
számára.
Kedvezményezett neve: Csá-
szártöltés Község Önkormány-
zata
Projekt címe, azonosítója és a 
támogatás összege: 
1. Cím: Császártöltési Polgár-
mesteri Hivatal energetikai fel-
újítása
Azonosító: TOP-3.2.1-16-
BK1-2021-00096
Támogatási összeg: 120 000 
000,- Ft
Támogatás aránya: 100%
2. Cím: Császártöltési Polgár-
mesteri Hivatal tetőfelújítása
Azonosító: MFP-ÖTIK/2021
Támogatási összeg: 3.999.993,- 
Ft 
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2022. 09. 16.
Kivitelező: Generál Építőipari 
Kft. (6300 Kalocsa, Vasút utca 
20.)
A projekt célja a Császártöltési 

Polgármesteri Hivatal épületé-
nek energetikai korszerűsítése.
Projekt tartalma:
• Külső határoló falak hőszige-
telése: 16 cm vastag falszigetelés 
és a hozzá tartozó verébdeszka, 
csatorna felújítása valamint 
25 cm vastag födémszigetelés 
járópallóval és a födémen el-
helyezett légkondicionáló kül-
téri egységek szintre emelése 
készült el. A külső határoló fa-
lakra a szigetelést követően há-
lóval megerősített alapvakolat 
és nemesvakolat került.
• Nyílászárók: Ablakok és ajtók 
cserélve lettek az előző években 
kicserélt 4 db utcai ablak kivé-
telével, méretben nem változó 
modern hosztoldott borovi fe-
nyő 4 LOW-E-16.MP(7040)-4 
FL-16.MP (7040)-4 LOW üvege-
zésű nyílászárókra. Az új nyí-
lászárókhoz igazítva külső és 
belső párkányok, kávák kerül-
tek kialakításra belső kőműves 
és asztalos javításokkal.
• Festés: Az épület belsejében a 
felújítással érintett összes iroda 
és egyéb helyiség festése is el-
készült.
• Irattár: A felújítás során meg-
növeltük az irattár területét egy 
külső raktár hozzácsatolásával. 
Az irattár felújítással érintett ré-
szei is új festést és szükség sze-

rinti villanyszerelést kaptak
• Fűtéskorszerűsítés: A régi 
gázkonvektorok és gázcsövek 
leszerelésre kerültek. A fűtésről 
a közlekedőben egy elburkolt 
részen elhelyezett 30 kW tel-
jesítményű kondenzációs fali 
gázkazán gondoskodik. Az iro-
dákban és a többi helyiségben 
radiátorok lettek elhelyezve. 
• Légtechnika: Az épület-
technikai rendszerre vonat-
kozó előírások alapján szel-
lőzőrendszer létesítése vált 
szükségessé. A szellőzést két 
darab hővisszanyerős rendsze-
rű forgódobos légkezelő beren-
dezéssel biztosítottuk. Minden 
irodában légbefúvó és elszívó 
lett elhelyezve.
• Napelem rendszer: 12 KW 
napelemes kiserőmű lett a te-
tőre szerelve a villanyszerelés 
szükség szerinti kialakításával 
illetve átalakításával.
• Tető: A régi cserép és lécezés 
el lett bontva. A teljes tetőszer-
kezet átvizsgálását követően a 
meggyengült szarufák az utcai 
tetőrész kivételével megerősí-
tést kaptak majd tetőfólia, el-
lenlécezés és tetőlécezés került 
a szerkezetre. Az elkészült te-
tőszerkezet cserépfedést kapott. 
A tetőfelújítás TOP projektben 
nem támogatott része a Ma-

gyar Falu Program keretében 
2021-ben meghirdetett Ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése - 2021 
című, MFP-ÖTIK/2021 kódszá-
mú pályázati kiírásra elnyert 
3.999.993.-Ft összegű támoga-
tásból valósult meg.
• Projektarányos akadálymen-
tesítés: Egy akadálymentes 
mosdó-WC és új akadálymen-
tes bejáró került kialakításra. 
A díszteremben elhelyezésre 
került egy indukciós hurok. Az 
indukciós akadálymentesítés 
során a zajos környezeti han-
gok kizárásával a mágneses té-
ren keresztül egy tiszta hangot 
juttatunk el a hangforrástól a 
hallássérült hallókészülékéhez.

Császártöltés Község Önkor-
mányzata 2022. évben is vállalja 
a veszélyes hulladékok össze-
gyűjtésének megszervezését és 
elszállíttatását.
Veszélyes hulladéknak minő-
sülnek: elemek, akkumuláto-
rok, festékek, lakkok, ragasz-
tók, oldószerek, savak, lúgok, 
növényvédő szerek, veszélyes 
anyagokkal szennyezett csoma-
golási hulladékok és minden 
egyéb veszélyes hulladéknak 
minősülő anyagok, háztartási-, 
információs-, távközlési-, szó-

rakoztató elektronikai hulladé-
kok, gumiabroncsok.
A veszélyes hulladékokat egyé-
nileg kell beszállítani 2022. 
december 5-8. között 7- 15 órá-
ig, valamint december 9-én 7-12 
óráig az önkormányzat kar-
bantartó műhelyének udvarába 
(Kossuth L. u. 164.).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a megadott telephelyre a 
fentiekben felsorolt veszélyes 
hulladékokon kívül egyéb hul-
ladék elhelyezésére nincs lehe-
tőség.

Veszélyes hulladékok 
begyűjtése

Járdafelújítás a Bajtárs utcában. A Magyar Falu program 
keretében folytatódik a járdafelújítás Császártöltésen.
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Szeptember 23-án iskolánk hete-
dikes és nyolcadikos delegáltjai 
Vaskútra utaztak, ahol az im-
máron hagyománynak számító 
diákolimpián vehettek részt.
A rendezvény 8 órakor kezdő-
dött az olimpiai láng meggyúj-
tásával. Ezt követően mindenki 
bejelentkezett az általa válasz-
tott versenyszámra. Nagyon 
érdekes, izgalmas feladatokkal 
készültek vendéglátóink. Mind-
annyian remekül szórakoztunk.
Délben ízletes hot dogot fo-
gyaszthattunk el.
14 órakor volt az eredményhir-

detés, nagy örömünkre szép si-
kereket értünk el.
Activityben Berki Máté, Fejes 
Lilla és Tóth Gréta, kreatív épí-
tőversenyben Dobár Hanna, és 
Molnár Hanna első helyezést 
értek el. Agytorna versenyszám-
ban Baranyai Baltazár Ottó, 
Gatter Gréta és Gorgyán Gergő 
harmadikként zárta a megmé-
rettetést.
Mindenki élményekkel gazda-
gon tért haza, nagyon szép na-
pot tudhattunk magunk mögött.

Gatter Gréta, Tóth Gréta
8. osztályos tanulók

November 11-én, amikor Ősz-
anyó korán lámpát oltott, a Te-
leház előtti téren felvillantak a 
mécsesek. Forralt bor, tea fűsze-
res illata töltötte meg a levegőt. 
Érkeztek kicsik, nagyok, idősek 
és fiatalok. A helyi általános is-
kolások és óvodások adták meg 
az alaphangulatot néhány vers-
sel, énekkel, körjátékkal. Sokan 
becsatlakoztak a gyerekekhez 
a lampionos felvonulásra is. 
„Ich geh’ mit meine Laterne…” 
énekelte kígyózó sor a templom 
körüli utcán. Szívet melengető 
látvány volt a sok kis táncoló 
fénylő lámpás a kezekben.
Gyerekeket tea, felnőtteket fű-
szeres forralt bor melegített át 
ezen az őszi estén. Mindenki jól 
lakhatott libazsíros friss kenyér-
rel. Természetesen a hozzá illő 
lila hagyma sem maradt el.

Nagyon hálásak vagyunk érte, 
hogy két év kihagyás után újra 
Márton napi programot tarthat-
tunk. A „FALATKÁK” ÓVO-
DAI ALAPÍTVÁNY ezen a ren-
dezvényen szokott adományt 
gyűjteni, melynek nagyobb 
részét a nagycsoportosok ki-
rándulására fordítjuk, emellett 
az összes óvodás gyermeknek 
szervezünk bábszínházat és 
egyéb programot. Az idei évben 
befolyt összeg 260.000,- Ft volt.
Ez a kedves este nem valósulha-
tott volna meg a szülők, adomá-
nyozók, segítők nagylelkű hoz-
záállása nélkül. Azt gondolom a 
sok kedves, vidám gyermekarc, 
csillogó szempár kiváló ösztön-
zés mindenkinek.
Hálás köszönet mindenkinek! 

Herner Melinda
kuratóriumi elnök

2022. október 28-án került sor 
iskolánkban a hagyományos 
tökfaragó és ügyességi rendez-
vényre.
A programok lebonyolításáért a 
diákönkormányzat felelt, míg a 
nyolcadikosok és szüleik íncsik-
landó finomságokkal várták a 
vendégeket. Az ügyességi ver-
senyen minden osztály aktívan 
részt vett, a díjazásukat a Csen-
gőszó Alapítvány finanszíroz-
ta, melyet ezúton köszönünk. 
A tökfaragást Góhér Dóra és 
Csongor nyerték meg, a jelme-
zesek közül Kalderás Karinát il-

lette az első hely.  Mindkét kate-
gória fődíja egy-egy csodaszép, 
finom torta volt, amit Steimetc 
Anikó ajánlott fel. Nagyon szé-
pen köszönjük!
Mozgalmas, jó hangulatú dél-
utánnak lehettünk részesei. 
Nagyszerű érzés, hogy sokan 
megtiszteltek minket jelenlé-
tükkel, különösen örülünk a 
már elballagott diákjaink láto-
gatásának. Mindig szeretettel 
fogadjuk őket!

Pittenauer Rita
diákönkormányzatot segítő 

pedagógus

Nagyon köszönjük, hogy a Pá-
lyaorientációs napot, melyet 
egyébként városokban tart 
a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédel-
mi Főosztálya, Császártöltés-

re hozta. Így a Bánátis diákok 
részesülhettek egy széleskörű 
tájékoztatásban, amely esetleg 
megkönnyítheti későbbi pálya-
választásukat.

Sebestyénné Márin Anna
igazgatóhelyettes

Titanilla Manómeséjét ajándékozta a “Falatkák”Óvodai 
Alapítvány az óvodás gyerekeknek.
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Diákolimpia Vaskúton Márton nap 
Császártöltésen

Tökfaragó délután
a Bánátiban

Pályaorientációs nap
a Bánátiban

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

csaszartoltes.hu

• Polgármesteri Hivatal:
6239 Császártöltés, Keceli u. 
107., 78/443-120
• Császártöltési Bánáti Mik-
lós Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola:
6239 Császártöltés, Kossuth 
Lajos u. 1., 78/443-962
• Császártöltési Német Nem-
zetiségi Óvoda: 
6239 Császártöltés, Keceli u. 
9., 78/443-961
• Császártöltési Idősek Ott-
hona:
6239 Császártöltés, Kossuth 
Lajos u. 6., 78/543-080
• Teleház: 
6239 Császártöltés, Kossuth 
Lajos u. 167., 78/443-930
• Könyvtár:
6239 Császártöltés, Kossuth 
Lajos u. 2., 78/443-685
• Orvosi rendelő:
6239 Császártöltés, Keceli u. 
5., dr. Terentyák András házi-
orvos: 78/443-231, 78/543-200
dr. Rígler Kálmán háziorvos: 
78/443-142
• Központi háziorvosi ügye-
let: 
6500 Baja, Pokorny u. 6., 
79/325-000

• Fogorvosi rendelő:
6239 Császártöltés, Keceli u. 
5., dr. Szauter Adrienn fog-
szakorvos: 70/409-9708
• Fogorvosi ügyelet:
6500 Baja, Batthyány u. 11.
dr. Sárközy Dániel fogszakor-
vos: 30/133-4187
• Védőnői tanácsadás:
6239 Császártöltés, Keceli u. 
5., 78/443-845
• Császártöltés Község Ön-
kormányzata Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata:
6239 Császártöltés, Keceli u. 
107., 78/443-120
• Gyógyszertár:
6239 Császártöltés, Keceli u. 
106., 78/443-153
• Bajai Szent Rókus Kórház:
6500 Baja, Rókus u. 10., 79/422-
233
• Falugazdász: 
6239 Császártöltés, Keceli u. 
107., 70/647-1633
• Római Katolikus Plébánia:
6239 Császártöltés, Keceli u. 8.
78/443-134
• Segélyhívó számok:
Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, 
Rendőrség: 107, Általános se-
gélyhívó: 112

KÖZÉRDEKŰ CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
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Októberben világszerte az idő-
seket ünneplik. Nagyon fontos 
lépés volt, hogy az ENSZ 1991-
ben úgy döntött, hogy október 
1-je az idősek világnapja. Kicsit 
rávilágítja a figyelmet erre a 
korosztályra, akik sokkal keve-
sebbet kapnak, de egész életük-
ben adtak. Nem szabad, hogy 
megfeledkezzünk időseinkről, 
az idős emberekben rejlő erő-
forrásokról. Rengeteg dolgot 

tanulhatunk, ha meghallgatjuk 
őket. Ehhez csupán idő és oda-
figyelés kell. Az idősek ottho-
nában minden napunk róluk 
szól. Így volt az akkor is, mikor 
megszerveztük az októberi ki-
rándulásunkat. Ellátogattunk 
a nemesnádudvari Baba-tár-
házba. Nem csak szépen felöl-
töztetett babákat láttunk, ha-
nem egy csodás összefoglalóját 
a magyar nép sokszínűségének. 
Sok új dolgot tudtunk meg a 
magyar tájegységeken élő nép-
csoportok hagyományairól. 

Mindezt csupán az öltözékük 
megismerésével. Remek kirán-
dulás volt. Kis buszos túránkon 
felfedeztük Nemesnádudvart. 
Bejártuk a pincesorokat, meg-
néztük a gyönyörű épületeket, 
és útba ejtettük a Báger partot. 
November 12-én pedig a szo-
ciális területen dolgozókat 
ünnepeljük. Ez a nap sokkal 
kevesebb visszhangot kap, 
mint amit megérdemelne. So-

kan nem is tudják elképzelni, 
milyen munka folyik intézmé-
nyünkben nap, mint nap. Itt 
nincs záróra. Kollégáim akkor 
is a lakókkal vannak, mikor a 
legtöbben otthon a családjukkal 
pihennek, szenteste, húsvétkor, 
szilveszter éjszaka. Köszönöm 
minden kedves kollégámnak a 
kitartást, odafigyelést, áldoza-
tos munkát, amelyet az idősek 
otthonában végeznek.

Flaisz Emőke
intézményvezető

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében két programnak 
adott helyet könyvtárunk. Ta-
kács Máté világbajnok íjászunk 
beszélt a hagyományok fontos-
ságáról a hétköznapjainkban, 
mesélt az íjászat történelméről 
és válaszolt az ötödikesek és 
hatodikosok kérdéseire.
A Lóca együttes vidám zenés 
műsora az őszről és a szüret-
ről táncra perdítette és dalra 
fakasztotta a napköziseket, jó 
hangulatot kerekítve.
Szeretettel várjuk olvasóinkat 
a következő programunkra is, 
amelyet a Teleház aulájában 
fogunk megtartani, december 
1-jén, csütörtökön, 15.00 órai 
kezdettel, melyen Takácsné 

Stalter Judit polgármester fog 
beszélgetni Koronczay Lillá-
val a Nők Lapjában megjelent 
„Nincs lehetetlen” című cikkel 
kapcsolatban.
A könyvtár nyitva-tartása 2022. 
november 1. napjától:
HÉTFŐ: 14.00 – 16.00
KEDD: 9.00 – 11.00
SZERDA: 14.00 – 16.00
CSÜTÖRTÖK: 9.00 – 11.00
PÉNTEK: 9.00 – 11.00
Lehetőség van a kikölcsönözni 
kívánt könyvek házhoz történő 
kiszállítására. Ebben az esetben 
a könyvtár postaládájába be le-
het dobni a kért könyv címét, 
valamint az olvasó nevét címét, 
telefonszámát. 

Taner Gabriella, könyvtáros

Október elseje az idősek 
világnapja

Könyvtári Hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
Schaffer Marcel - született: Kis-
kunhalas, 2022. szeptember 2., 
anyja szül. neve: Schaffer Vivien
Walter Zsombor - született: 
Baja, 2022. október 12., anyja 
szül. neve: Herczeg Henrietta
Házasságot kötöttek:
Freidinger Rita és Fügedi Zsolt, 
házasságkötés időpontja: 2022. 
október 1.
Gonda Mária és Bárth József, 
házasságkötés időpontja: 2022. 
november 4.

Schaffer Marcell

Walter ZsomborFreidinger Rita és Fügedi Zsolt

A december 12-ei héten
Takácsné Stalter Judit polgármester

a 80 év felettieket felkeresi
otthonukban, és átadja

Császártöltés Község Önkormányzatának
ajándékát.
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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

Túlélni a XX, századot kiállításÁtadták a felújított Polgármesteri Hivatalt Császártöltésen
Ünnepélyes keretek között ad-
ták át november 11-én, pénte-
ken Császártöltésen a felújított 
Polgármesteri Hivatal épületét. 
A Magyar Falu Programban 
elnyert 113 millió forintnak kö-
szönhetően az energetikai fel-
újítás során új tetőszerkezetet, 
új nyílászárókat és külső hőszi-
getelést kapott az épület, nap-
elemeket szereltek fel és a fűtés-
korszerűsítés is megtörtént.
A rendezvényen részt vett dr. 
Gulyás Gergely miniszterelnök-
séget vezető miniszter, Bányai 
Gábor kormánybiztos, ország-

gyűlési képviselő, Rideg László, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyű-
lés elnöke és Takácsné Stalter 
Judit polgármester.
Az ünnepi műsort a Fuchs kó-

rus dalai és a Császártöltési Bá-
nát Miklós Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulóinak sza-
valatai színesítették. 
Takácsné Stalter Judit polgár-
mester beszédében felidézte az 
elmúlt évek sikeres pályázata-
inak köszönhető felújításokat. 
Az óvoda, a napközi konyha, 
a sportcsarnok, a Közösségek 
Háza, a Sváb Tájház, a könyv-
tár, az uszoda és a Sváb Érték-
tárház is így újulhatott meg, de 
piactér is épült az elnyert pá-
lyázatok segítségével. Beszélt a 
Hivatal felújítási munkálatairól 

és arról, hogy a korszerűsítés 
milyen nagy lépés a gazdasá-
gosság jegyében, hiszen jelen-
tős megtakarítást jelent a mai, 
nehéz gazdasági helyzetben. 

Polgármester asszony beszéde 
zárásaként név szerint is meg-
köszönte a felújításban közre-
működők munkáját.
Dr. Gulyás Gergely minisz-
ter beszédében a Magyar Falu 
Program céljait emelte ki. El-
sősorban azt, hogy a közösségi 
közszolgáltatásokat a kisebb 
településeken is javítani kell, 
hiszen, amennyiben hasonlóak 
a vidéki szolgáltatások, ha nin-
csenek lemaradások, akkor vi-
déken jobb élni, mint egy nagy-
városban. Olyan fejlesztésekben 
gondolkodtak, amelyek a kisebb 

közösségek számára is lehetővé 
teszik a sportlétesítmények, kul-
turális központok, templomok 
vagy éppen a település megúju-
lását, mert ha a helyi közössé-
gek megmaradnak, megerősöd-
nek, akkor az ország is erős lesz. 
Bányai Gábor kormánybiztos, 
országgyűlési képviselő a falu 
múltját idézte fel beszédében és 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
minden ide érkező forrás, még 
a fillérek is, jó helyre kerültek, 
takarékosan bántak velük, nem 
herdálták. Kiemelte, hogy nem 
autópályát, felhőkarcolót akar-
nak az emberek, csak azt, ami 
megvolt a múltban az ősök által. 
Azt akarják továbbvinni, a közel 
300 éves hagyományt, amit a 

magyar és a sváb kultúra hozott 
ide, a felvidéki kultúrával közö-
sen.
Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke el-
mondta, hogy a 2010-es évek 
elején a magyar kormány úgy 
gondolta, hogy a megyei önkor-
mányzatokra bízza a terület- és 
településfejlesztést. Azóta Bács-
Kiskun megyében mind a 119 
településen volt fejlesztés és ösz-
szesen több mint 770 projektet 
bonyolítottak le ez idő alatt, és 
a fejlesztések folytatódni fognak 
a jövőben is. Császártöltésen 

például tovább építik a kerék-
párutat déli irányba, Hajósig, és 
tervezik a másik irányba, Kece-
lig tartó szakasz megvalósítását 
is.  
Az ünnepi beszédek után a 
meghívott vendégek átvágták 
a szalagot, majd Főtisztelendő 
Nagyidai Zsolt esperesplébános 
megszentelte a felújított épüle-
tet. Ez után lehetőség volt arra, 
hogy a megjelentek megtekint-
hessék az épületet valamint a 
kapualjban felállított fotókiál-
lítást, ahol a felújítás ideje alatt 
készült fényképeken, nyomon 
követhető volt az egész munka-
folyamat.

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező
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