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A Polgármester naplója 
 
Tisztelt Polgártársak! A júliusi Új-Krónika 
megjelenés óta eltelt időszak eseményeit 
szeretném most Önöknek megírni. 
 
Először is engedjék meg, hogy mindenkinek 
Békés, Áldott, nyugalommal teli Karácsonyt és 
egy eredményes új esztendőt kívánjak a magam, 
a Táci Közös Önkormányzati Hivatal Csóri 
Kirendeltsége és Csór Község Önkormányzat 
képviselő-testülete nevében. Mivel ez a szám 
lesz idén az utolsó, ezért kicsit korainak tűnik a 
jókívánság. De így talán mindenkihez eljut. 
 

Most pedig szeretném összefoglalni az 
önkormányzathoz kapcsolódó, július 26-a után 
történt eseményeket. Kezdeném a képviselő-
testületi üléseken hozott döntésekkel: 
 

Augusztus 10. Döntöttünk arról, hogy 
csatlakozunk idén is az országos szociális tűzifa 
programhoz, valamint arról is, hogy a törvényi 
előírásoknak megfelelően elkészíttetjük 2017-
ben a Településképi Arculati Kézikönyvet, 
amihez állami támogatást is nyertünk. Határozat 
született arról, hogy a Radnóti-köz 
meghosszabbodik egészen a Dózsa György 
utcáig. 
 

Szeptember 4. A rendkívüli ülésen döntöttek a 
képviselők arról, hogy idén is pályázunk a 
Magyarországi Települések Rendkívüli 
Támogatására, valamint a Belügyminisztérium 
egy alacsony összegű támogatási keretére is 
beadtuk a pályázatunkat.  
 

Október 12. Megindítottuk a Művelődési Ház 
felújítása előtti közbeszerzési eljárást. Kiírásra 
került a szociális tűzifa pályázat.  
 

November 6. A rendkívüli ülésen döntött a 
képviselő-testület, hogy Horváthné Zsédely 
Annamária volt képviselőtársunkat az 
önkormányzat a saját halottjának tekinti, egyben 
a temetéséről gondoskodik. Valamint elbírálásra 
kerültek a szociális tűzifa kérelmek. 
 

November 16. A közmeghallgatás utáni testületi 
ülésen letette az esküt Buresné Mészáros Edit 
képviselő. A munkájához kitartást és sok sikert 
kívánok. Az ülésen új tagot választottunk a 
Pénzügyi Bizottságba Hollósi Györgyné 
személyében. Döntöttünk továbbá arról, hogy az 

óvoda és a konyha december 27-29. között 
zárva lesz. Támogatásunkról biztosítottuk 
Székesfehérvárt az Európai Kulturális 
Fővárosa cím elnyerésében.  
 
És most lássuk mi történt a faluban 
augusztustól. 
 

- Az előző számban még nem tudtam 
konkrétumokról írni a volt illegális hulladékle-
rakóval kapcsolatban. Azonban azóta nagy 
változások mentek végbe. Legfontosabb, hogy a 
hulladék eltűnt. Az önkormányzat a tulajdonába 
került területet teljesen bozótmentesíteni fogja a 
belterületi határ előtti dombig. Felszerelésre fog 
kerülni egy éjjellátó kamera, ami mozgásra 
felvételeket fog készíteni a területen. Az így 
lefülelt illegális szemetelőket azonnali bírsággal 
fogjuk sújtani. A terület további hasznosításáról 
a decemberi testületi ülésen fog dönteni a 
képviselő-testület. 

 

 
Lassan rend lesz. És utána? 

 

- Minden eddiginél több szociális tűzifát osztott 
szét önkormányzatunk a jogosultak között. 48 
háztartásba 54 köbméter fa került. Tervezzük, 
hogy januárban újabb pályázatot hirdetünk meg! 
Kérek mindenkit, hogy a jövő év elején 
érdeklődjön a lehetőségről. 

- Ahogy már a testületi ülések beszámolójában 
írtam, megkezdődött a Művelődési Házunk 
felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás. 
Ennek még az idén eredménye lesz, így 
megtudjuk nemsokára a kivitelező személyét. 
Egyet azonban már most szeretnék tisztázni. A 
beruházásra 41 millió forint pályázati pénzt 
kaptunk (ennek egy része még elbírálásra vár), 
amihez 20 millió forint önerőt kell majd 
hozzátennünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
2018-ban csak kisebb fejlesztéseket tudunk 
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majd önerőből megvalósítani. Hiszem, hogy a 
Művelődési Ház rendbehozatala magával hozza 
az emberek elégedettségét. A nagyon sok pénz- és 
energiaráfordítás mellett szükségünk lesz majd az 
Önök segítségére is. Hiszen a belső festések, a 
függönyök cseréi, az aljzatburkolatok a közösség-
re várnak. Ehhez nagyon kevés pénzt tudunk adni. 
Talán annyit, ami az anyagra elég. Viszont kell 
majd a civilek társadalmi munkája! 

 

 
Nemsokára valósággá válik 

 

- Jó hír, hogy szintén az idén el tud kezdődni a 
felső iskola felújítása. Ehhez hatalmas segítséget 
kaptunk a Székesfehérvári Tankerülettől. 
Vállalták ugyanis, hogy fizetik a tetőcsere 
anyagköltségeit és az új tetőt felépítésének 
munkadíját. Az önkormányzat vállalja a régi pala 
leszedését és a lerakóba szállíttatását. Köszönjük 
a Tankerület segítségét! Itt szeretném elmonda-
ni, hogy a jövőre kezdődő építészeti felújítás 
keretén belül fogjuk megoldani a vizesblokk 
épületbe vonását, valamint a negyedik osztály 
kialakítását. Ez is egy régi adósságunk. 

 

 
Elkezdődött a tető cseréje 

 

- Lezárult a közvilágítás bővítésének első üteme a 
falu belterületi részében. Jövőre folytatjuk a 
nagyobb fekete foltok eltüntetésével. 

- Friss hír, hogy a vis maior VIII. pályázatunk 
nyert. A közel 17 és fél milliós beruházásból A 
Radnóti utca 16-20. közötti szakaszon útpálya-
csere és padka-helyreállítás, a Mátyás király 
utca 1-15. között útpályacsere és padka-
helyreállítás, a Felsőtabán utca 6-20. közötti 
szakaszon útpályacsere, járdakiépítés, padka-
helyreállítás, valamint a Csór-Kisiszka 
szőlőhegyen a 3277 hrsz-ú úton (Mélyút 
folytatása) útpályacsere és padka-helyreállítás. 
A beruházás 2018 tavaszán fog elkezdődni. 

- Egy másik vis maior beruházás pedig a 
koraősszel fejeződött be. Az orvosi rendelőtől 
egészen az alsó iskoláig új útburkolatot kapott a 
Fő tér és a Kossuth utca egy része. Valamint 
megoldottuk a csapadékvíz elvezetését is. A 
beruházás több mint 19 millió forintba került. 

 

 
Javuló csapadékvíz-elvezetés a Kossuth 

utcában 
 

- Október 20. és november 17. között három 
alkalomból álló előadássorozatot szervezett a 
Művelődési Intézet és a Csóri Értéktár 
Bizottság. Értékes információkat kaphattak az 
érdeklődők Csór néprajzi, levéltári és vallási 
értékeiről. Az évet pedig egy kiállítással fogjuk 
zárni, aminek a neve: Nagymama konyhája. A 
kiállítás megnyitója december 5-én (kedd) 18 
órakor kezdődik a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében. A bemutatott eszközökön 
keresztül szeretnénk bemutatni a hosszú XIX. 
század konyhai kultúrájának eszközeit.  

- Ugyan az idei évre terveztük a temető-kerítés 
elkészítését, valamint az utcanév táblák cseréjét, 
de ezek rajtunk kívül álló okokból elmaradtak. 
A 2018-as esztendőben mindenképpen 
megoldjuk ezeket a feladatokat.  
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- Több mint 50 csemetefát ültettünk el november 

közepén a faluban. A parkosítási szándékainkhoz 
kapcsolódik, hogy támogattuk a Csóri Alkotó 
Közösség pályázatát, amit a Fő téri park szebbé 
tételére nyújtottak be a MOL-hoz.  

Nagyon mélyen nem szeretnék belemenni a 
2017-es év összegzésébe. Talán csak azt 
szeretném kiemelni, hogy továbbra is fontos 
célnak tartom a lakossággal a mindennapos 
kapcsolat fenntartását, valamint a feladatok 
precíz és gyors végrehajtását. Lakosságszámunk 
2017-ben is emelkedett, amit én annak tudok be, 
hogy a megyeközpont közelsége és falunk 
összképe továbbra is vonzza a nyugodt 
környezetre vágyókat.  
 

Csete Krisztián 
 

Mesteravatás 
 
November 15-én jeles eseményt rendeztek a 
Megyeháza dísztermében. Itt adták át ugyanis a 
2017. évi mester okleveleket. A mesteri cím 
fontosságát emelendő eseménynek csóri érdekeltje is 
volt. Fekete József csóri lakos több mint 20 éve 
dolgozik az ács-állványozó szakmában. 
Vállalkozóként számtalan épületben hagyta ott 
tudását. Mesterré avatása nem csak számára fontos, 
hanem az egész közösségünknek. Hiszem, hogy a 
szakma elismerése további szakembereket fog arra 
késztetni, hogy kivívják maguknak a MESTER 
rangot, s a vele járó előnyöket. Gratulálunk 
Józsefnek! Egyben örömmel írom, hogy a frissen 
mesterré avanzsált szakember fogja a felső iskola 
tetejét felújítani. 
 

 
Fekete József az átadás után (középen) 

 
 

Csete Krisztián 
 

Iskolai hírek 
 

Szeptember első napján, pénteken ünnepélyes 
keretek között megnyitottuk a 2017/2018. 
tanévet. Ebből az alkalomból iskolánk újonnan 
érkezett 1. osztályos diákjai emléklapot kaptak. 
Az 1. osztályba a következő gyerekek járnak: 
Bálint Hanna Maja, Balom Zorka, Barbély 
Benedek, Bartók Angyalka Titanilla, Bodri 
Leila Kata, Hári László, Keresztszegi 
Krisztofer, Krihó Eszter, Kun Martin Ottó, 
Nagy Boglárka Bora, Rózsa Alíz, Sütő Luca, 
Tóth Bence, Vincze Tamás, Vizi Sára. 
A tanév szervezése során sok-sok érdekes 
programot, műsort és előadást terveztünk 
tanulóink részére ebben a tanévben is. Ezek 
közül számos már meg is valósult, ezekről 
szeretnék röviden beszámolni az alábbiakban. 
 

Futóbajnokság 
 

Polgárdiban került megrendezésre 2017. 
október 3-án az őszi körzeti mezei 
futóbajnokság. Már hagyomány, hogy ezen a 
tanévnyitó versenyen a csóri iskola is egyre 
nagyobb létszámmal vesz részt. Jó volt látni, 
hogy a gyerekek fegyelmezettek voltak, és 
nagyon örültünk annak is, hogy sok szülő jött 
el megnézni a versenyt. Az alábbi eredmények 
születtek: 
 

1. korcsoport (2009-2010-ben született lányok 
- 50 induló) 
Egyéniben III. helyezett Lits Dorina 
Csapatban III. helyezett lett: Lits Dorina, Vizi 
Zsófia, Sütő Réka és Nagy Cintia alkotta 
csapat 
2. korcsoport (2007-2008-ban született fiúk – 
47 induló) 
Egyéniben VI. helyezett Jezsoviczki László 
2. korcsoport (2007-2008-ban született lányok 
– 70 induló) 
Csapatban II. helyezést ért el Csór csapata, 
nagyon szép egyéni teljesítményekkel. A 
csapat tagjai voltak: Kun Ivette Alexa, 
Berényi Nóra Vera, Rabóczki Dóra és 
Bartók Letícia 
4. korcsoport (2003-2004-ben született lányok 
– 43 induló) 
Bajnok lett, azaz I. helyezést ért el Kolmer 
Jázmin, iskolánk hetedik osztályos tanulója. 
A felsoroltakon kívül még szeretném 
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megemlíteni a fiúk első korcsoportjában induló 
Fister Bálintot, aki az 51 induló közül az 
előkelő 13. helyen ért célba. 
Tanulóinknak szívből gratulálok! 
 
 

 
A bronzéremes csapat és a nevelők 

 

Idősek világnapja 
 

Szép hagyomány községünkben, hogy az idősek 
világnapja alkalmából az óvodával és az 
önkormányzattal közösen köszöntjük a 
településünkön élő időseket, szép korúakat. Idén 
sem volt ez másképp. Kicsik és nagyok 
versekkel, dalokkal köszöntötték a 
megjelenteket. A műsor után pogácsával, 
üdítővel és apró meglepetés- ajándékkal 
kedveskedtünk nekik. 
 

Kirándulások 
 

Október elején egy szép őszi péntek délutáni 
napon az 5. osztályosok szüleikkel és Ács 
Miklós tanár bácsi vezetésével gombászó és 
madárodú- néző túrára indultak. Először a tavasz 
elején kihelyezett odúkat keresték fel s 
kíváncsian nézték, hogy vajon beköltözött–e 
valamilyen madár. Sajnos azonban nem találtak 
albérlőt. A fenyőfák között sétálva egyre 
gyakrabban lehetett hallani a gyerekek örömteli 
hangját, ahogy ujjongva fedezték fel a fűből 
előbukkanó gombákat. Sok- sok fenyőerdőre 
jellemző gombára leltek, melyet a felnőttekkel 
együtt határoztak meg. Ilyen volt a fenyő tinóru, 
a fenyőpereszke, a vöröses nyálkás gomba és a 
rizike. De megismerkedtek azok termőhelyével 
is. Útjukra még Chili kutyust is vitték, az agár- 
vizsla keveréket. Hazafele haladva az osztály 
önfeledten játszott a cserszömörcék övezte 
területen. 
Iskolánk is csatlakozott az országosan 
meghirdetett Világ gyaloglási naphoz, melyet 
október 17-én rendeztünk. Nagy örömünkre sok 
szülő is elfogadta meghívásunkat és csatlakozott 

hozzánk. Így aztán több mint 100 fős csapat 
indult útnak. Ennek keretén belül 5 és 10 km-
es túrát tettünk. Az 1. 2. és 3. osztályosok, akik 
az 5km-es távot teljesítették, az iskolánk előli 
indulás után megtekintették a Nedeczki- 
sírboltot és az ott található 1700-as évekből 
származó magyar feliratú sírköveket. Utunk 
következő állomása a „Pap halála” kőhíd volt, 
ahol a hídhoz kapcsolódó történetet hallhatták 
a túrázók. Innen kanyarodtunk rá a Száraz- 
horogba vezető dűlőútra, ahol a behajló 
csipkerózsabokor- ágakat kerülgetve a 
legelésző, kíváncsiskodó lovak mellett 
mentünk. A völgy bejáratához érve elváltak 
útjaink az 5 km-es távot gyaloglóktól, akik a 
vízmű fölötti kilátóhegy fele vették útjukat és a 
tori-kaput érintve tértek vissza az iskolába. A 
nagyobb, 10 km-es útvonalat bejáró csapat 
Ágnes- major romjai mellett elhaladva ért fel a 
levenduláshoz. Útközben gombát is szedtünk 
(sátán tinórút), de még hatalmas imádkozó 
sáskát is találtunk. A dombtetőre felérve a 
levendulásnál falatoztunk a szikrázó 
napsütésben. Innen betértünk Leányvágó házai 
közé, ahol megtekintettük az egyik gyönyörű 
ház homlokzatát és az udvarán álló régi fából 
készült feszületet. Itt is megismertettük a 
tanulókkal a Leányvágó elnevezéséhez 
kapcsolódó mondát. A hétvégi házak közül 
kiérve felértünk a Száraz –horog fekete 
fenyőkkel benőtt, festőien szép, fehér 
sziklákkal tarkított peremére, ahol szintén egy 
nagy pihenőt tartottunk és vad fényképezésbe 
kezdtünk. Miután kipihentünk magunkat 
leereszkedtünk a Száraz - horog meredek 
oldalában kanyargó szűk ösvényen kézzel-
lábbal kapaszkodva a völgy aljába. Miközben a 
hűs fák árnyékában bevártuk a csoport minden 
tagját, néhány gyerek felfedezett egy oldalsó 
vízmosáson átívelő kidőlt fát, melyen 
hancúrozásba kezdtek, egyensúlyérzéküket 
kipróbálva. Majd felkapaszkodva a horog 
másik partján, a napfényes domboldalon egy 
újonnan ácsolt magaslesre leltünk, melyet nagy 
örömmel vettünk birtokunkba. Innen utunk 
már visszafelé vezetett. Az összeboruló, őszi 
színekben pompázó fák lombkoronája alatt 
értünk a Belátó széléhez a Hadi útra. Lefelé 
poroszkálva a köves úton lábunkban jóleső 
fáradtsággal értünk vissza a községbe. 
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A mesés csóri lankákon 

 

Megemlékezések 
 

Október 6-án az aradi vértanúkról, illetve 22-én 
az 1956-os forradalom és szabadságharcról 
tartottunk iskolai szintű megemlékezést. Az 
utóbbi rendezvényen Csete Krisztián 
polgármester úr tartott érdekes előadást a 
gyerekeknek a forradalomhoz vezető útról, a 
forradalomról és az azt követő megtorló 
időszakról. 
 

 
Előadás 56-ról 

 

Tök buli 
 

Az őszi szünetet megelőző utolsó pénteki napon 
tökfaragással, majd Tök bulival telt a felső 
tagozatosok délutánja. Sok szép alkotás született, 
a legszebbet tortával jutalmazta a zsűri.  
 

Táncház és előadás 
 

Buresné Mészáros Edit könyvtáros néni 
jóvoltából egy nagyon jó hangulatú táncházban 
vehettek részt a gyerekek, valamint érdekes 
előadást hallhattak a Gaja Egyesület 
szakemberétől a víz tisztításának fontosságáról 
és víz- készletünk megóvásáról. Köszönjük 
szépen Edit néninek a lehetőséget! 
 

Pályaorientációs nap  
 

A 2017/2018. tanévtől minden iskolában 
kötelező pályaorientációs napot tartani, ahol is a 
gyerekek megismerkedhetnek különböző 

foglalkozásokkal, mesterségekkel. Intézmény-
ünkben ezt a napot november 13-án, hétfőn 
tartottuk. Az 1., 2., és 3. osztályosok az 
állattenyésztéssel, sajtkészítéssel ismerkedtek 
egy helyi őstermelő, Drávai László és kedves 
felesége, Zsuzsa segítségével. Nagyon finom 
sajtokat is kóstoltak a gyerekek. A 4. és 5. 
osztályosok ellátogattak a helyi Mag-szi Kft. 
üzemébe. A gyártási, palackozási folyamat 
megismertetése után, kvízjátékkal is készültek 
az üzem vezetői. Segítőkészségüket, pozitív 
hozzáállásukat hálásan köszönjük a Gacsó 
tanyának és a Mag-szi Kft-nek egyaránt! A 6., 
7., 8. osztályosokhoz pedig pályaorientációs 
szakemberek érkeztek a Pedagógiai 
Szakszolgálattól és ők tartottak  érdekes 
foglalkozásokat tanulóinknak. A nap 
sikerességén felbuzdulva, jövőre hasonló 
módon szeretnénk ezt a napot megvalósítani, 
újabb helyi cégek bevonásával. 
 

Iskolafejlesztés 
 

Már beszámoltam arról, hogy intézményünk 
mindkét épülete megújul, nyílászárócsere, 
fűtéskorszerűsítés és külső vakolás várható 
tavasszal, valamint Fő téri épületünkben 
mosdóhelyiség kerül kialakításra. Nagy örömmel 
tudatom, hogy a fejlesztések tovább 
folytatódnak, hiszen Fő téri épületünk 
tetőszerkezete is kicserélődik, a beruházás értéke 
7 millió forint, melyet fenntartónk, a 
Székesfehérvári Tankerületi Központ biztosít 
számunkra.  
Hasonló örömmel fogadtuk, hogy iskolánk 
alapítványa nyert a Menő menzák az iskolában 
– Egészséges étkezést és életstílust 
népszerűsítő programok elnevezésű EFOP-
1.8.5-17 pályázaton, közel 20 millió forintot. 
Erről a programról majd a későbbiekben fogok 
beszámolni, hiszen jelenleg a kihirdetés 
fázisában vagyunk.  
 

 
Használatban a kiülő 
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Újabb eszközzel bővült iskolánk Fő téri udvara, 
elkészült ugyanis a helyi civil pályázaton elnyert 
összegből a gyerekek számára egy hangulatos 
kiülő. 
 

Ugyancsak a Fő téri épület előtt került 
kialakításra egy parkoló, most pedig az 
önkormányzat segítségével fákat ültettünk az 
üresen maradt területre. 
 

Összefoglalva elmondhatom, hogy iskolánk 
szépül kívül-belül, és ez nagyon jó érzéssel tölt 
el bennünket. Köszönöm mindazoknak, akik 
bármilyen módon ezt segítették! 
 

Meghívók 
2017. november 29-én, csütörtökön, 14 órától, 
a sportcsarnokban kerül megrendezésre a 
Kölyökatlétika bajnokság, melyre szeretettel 
hívjuk a lelkes szurkolókat! 
………………………………………………… 

2017. december 17-én, vasárnap 15.30-kor 
tartjuk a hittanosokkal közösen a 3. és 4. adventi 
közös készülődést a rk. templom kertjében. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
………………………………………………… 

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk községünk 
minden lakóját december 22-én, pénteken 10 
órára a művelődési házba, karácsonyi műsorra! 
Szeretnénk meghitté tenni a karácsonyt 
megelőző utolsó tanítási napot tanulóink 
számára. Ezen a napon karácsonyi vásár és 
hüllőkiállítás is lesz a művelődési házban, 8 
órától 12 óráig. 

 
Fájó szívvel búcsúzunk Ani nénitől… 

 
Kolléganőnk halála mélyen megrendítette az 
iskola közösségét. Az alábbiakban azzal az 
írással köszönök el Tőle, melyet búcsúztatására 
fogalmaztam. 

Küzdöttél, de már nem lehet, 

Csend ölel át és szeretet. 

Csak az hal meg, kit felednek, 

Örökké él, kit igazán szeretnek. 

  A Csóri Mátyás Király Általános Iskola dolgozói, 
nevelőtestülete és tanulói nevében az idézett 
Kosztolányi versrészlettel szeretnénk kifejezni, hogy 

munkatársunk halálát, személyes gyászként éljük 
meg. Iskolánk, melyről joggal mondhatjuk, hogy 
Ani második otthona volt, mint egy családi 
közösség volt jelen Annamária életében. Ebben a 
családban a különféle személyiségek színesítik, 
többé teszik a közösséget, ha egy akarat vezérli 
őket, és ez a gyerekekért való tenni akarás 
hivatása. Aniban mindig érezni lehetett, hogy ez a 
hivatás volt élete, ami több mint egyszerű 
munkaszeretet. Egyfajta példamutatás volt ez, 
melyet még betegségében is próbált kitartóan 
gyakorolni. Köszönjük ezt a példamutató munkát 
Neked, Ani! Az ember akkor éli meg a szép és a jó 
létét, amikor már nincs. Kevesebbek lettünk, 
megrendített halálod… Emlékedet legfőképp azzal 
őrizzük, hogy szeretett iskoládban folytatjuk azt a 
munkát, melynek Te is részese lehettél és többé 
tetted azt, amiért most nyerj nyugalmat az égben! 
Emlékedet megőrizzük, mosolyodat nem felejtjük! 
Isten veled! 

Tekintettel kolléganőnk halálára, idén nem kerül 
megrendezésre a Mátyás király - napok. 
Megértésüket köszönjük!  

Friss hírek, információk: www.csoriiskola.hu 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
Cseténé Szabados Amrita Teresa, igazgató 

 
 

Óvodai hírek 
 

 
 
Új tanév az óvodában 
 

Szeptemberben nagy örömmel vártuk a régi és 
új óvodás gyermekeket.  A középső-nagy 
csoportosokat a Katica csoportban, a kis-
középső csoportosokat, a Süni csoportban 
fogadták az óvó nénik, dajka nénik. 
A kiscsoportosok szüleit a júniusi szülői 
értekezleten tájékoztattuk a beszoktatás 
lehetőségeiről, az óvodai élet fontosabb 
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kérdéseiről. Az ősz folyamán, mindenki élt a 
szülős beszoktatás lehetőségével, a fokozatosság 
figyelembe vételével. A gyermek érdekében 
fontos az egyéni szükségletek, képességek és a 
pedagógusok tanácsainak elfogadása. 
A csoportokban rengeteg izgalmas és érdekes 
program zajlott már. Szüreti mulatságot 
tartottunk. Tevékenyen részt vettek a gyerekek, a 
szőlő feldolgozásában. A szőlő válogatása 
(piros-fehér) után, a darálás, préselés folyamatát 
próbálhatták ki, majd a must kóstolása 
következett.  
Megünnepeltük a „Népmese Világnapját”. Nagy 
sikert aratott az óvó nénik bábjátéka. 
Októberben az „Állatok Világnapjára” kiállítást 
szerveztünk mindkét csoportban. A témahét 
során az állatokról szólt, minden kötött és 
kötetlen tevékenység. 
A nagyok ünnepi műsorral köszöntötték az 
„Idősek Világnapján”, a szépkorú lakosságot. 
A hónap végén „Tök jó” hét volt. 
Felelevenítettük a töklámpás faragás 
hagyományát. Alvásidőben hangulatos 
gyertyafény és sült tök illat lengte be a 
csoportszobákat. 
Mindegyik program során számítottunk a szülők 
aktív segítségére. Itt hívnánk fel a figyelmet arra, 
hogy továbbra is gyűjtjük a papírt, csak a 
gyűjtőláda áthelyezésre került az óvodával 
szemben lévő fa tárolóba. Köszönjük a 
megértésüket és a támogatásukat. 
Óvodánk udvara is tovább épül, szépül. Tuják 
lettek ültetve és egy új játéktároló kerül 
megépítésre, melynek alapozásánál segítséget 
nyújtott három vállalkozó férfiú, akik 
szabadidejükből áldoztak erre a munkára. 
Novemberben megismerkedtünk Szent Márton 
legendájával. Márton napi lámpás készítés, ludas 
játékok színesítették az óvodai életet. November 
10-én este, lámpás felvonulás zárta a hetet.  
A hagyományok szerint készülünk az adventi 
időszakra is, gyertyagyújtással, adventi 
énekekkel hangoljuk lelkünket a közelgő 
ünnepre. 
Nagyon várjuk már a Mikulást és a Karácsonyt 
is. Katica csoportos gyermekeink, ünnepi műsort 
adnak a Katolikus templomnál felállított 
Betlehem előtt. Mindenkit szeretettel várunk. 
 

„Karácsony ünnepén, az a kívánságom, 
Legyen boldog mindenki, ezen a világon” 

 

Ezúton kívánunk mindenkinek örömteli 
adventi készülődést és boldog ünnepeket az 
óvoda összes dolgozója nevében.  
 

          

Dunai Tünde 
Óvodapedagógus 

  

„Vigyázz Rám” Alapítvány hírei 
 

A Csóri Csivitelő Óvoda alapítványát 2015 
októberében jegyezték be a székesfehérvári 
cégbíróságon. 
Az elmúlt két év során az Alapítvány 
támogatta az óvodát, valamint az intézménybe 
járó gyermekeket, és segítette az oktatási 
munkát. 
A 2016-os évben a „Vigyázz Rám” Alapítvány 
megpályázta és elnyerte a Csór Község 
Önkormányzat civil szervezetek támogatását. 
Az elnyert összegből a Csóri Csivitelő Óvoda 
év végi kirándulását finanszírozta. A 
gyermekek egy mozgalmas napot élhettek át az 
ajkai Nomádia Szabadidőparkban. 
2017-ben szülői és önkormányzati 
támogatásból sikerült egy mobil, bővíthető 
mászókát (ROTIKOM), valamint egy kerti 
játéktárolót vásárolni. 
Az alapítvány jövőbeni célja, egy sóterápiás 
készülék beszerzése, valamint a Rotikom 
mászóka bővítse. 
 

2018 januárjától a „Vigyázz Rám” Alapítvány 
közhasznú lesz, így jogosulttá válik a Szja 1%-
os felajánlásokra. 
 

Név: „Vigyázz Rám” Alapítvány a Csóri 
Csivitelő Óvoda Gyermekeiért 

Adószám: 18740598-1-07 
 

Számítunk támogatásukra! Előre is köszönjük 
a felajánlásokat! 

Illésné Rácz Tímea 
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CSAK Önöknek 
 
Őszi programjaink a III. Csóri 
Káposztafesztivállal kezdődtek, szeptember 30.-
án. A rendezvényen a korábbaikhoz képest 
sokkal több, immáron 27 főzőcsapat versenyzett, 
jobbnál jobb káposztás ételekkel. A főzőversenyt 
a Csóri Csivitelő Óvoda csapata nyerte, akik 
káposztával tölött dagadót készítettek. A 
fesztiválon a legkisebbeket ugrálóvár, 
lovagoltatás és arcfestés várta, a programok 
között kaszkadőr-bemutató és a csókakői 
Barkócaberkenye Néptánccsoport fellépése és 
táncháza is szerepeltek. A főzőverseny mellett 
idén Káposztakert-szépségversenyt, valamint 
zöldség és gyülmöcs-szépségversenyt is 
rendeztünk. A jó hangulatú rendezvényre a 
helyieken kívül a közeli településekről is sokan 
kilátogattak. A hagyományteremtő és egyben jó 
hangulatú rendezvényt a következő években is 
folytatni szeretnénk. 
Örömmel számolhatunk be, hogy a Idén életre 
hívott Egészségmegőrző programunk 
jótékonysági gyűjtőakciójában a 
Tőletek/Önöktől kapott összegből egy új 
hangfalat tudott vásárolni!Szeretnénk 
megköszönni a sok támogatást, mely rekordidő 
alatt összegyűlt! Így az edzések ezentúl 
megfelelő hangosítással folyhatnak. Ezentúl is 
Mindenkit sok szeretettel várunk a 
foglalkozásokra, az alábbi időpontokban: 
 

Hétfő Kedd Szerda Péntek 
17.00-
18.00 
Gerinctorna 

 17.00-
18.00 
Gerinctorna 

18.00-
19.00 
Aerobik 

18.00-
19.00 
Aerobik 

18.00-
19.00  
TRX 

18.00-
19.00  
TRX 

19.00-
20.30 
Dinamikus 
jóga 

 19.00-
20.30 
 Jóga 

 20.30-
21.30  
box 

 

November 11.-én Márton napi lámpás 
felvonulást hirdettünk. Az óvódai programhoz 
igazodva 17:30kor gyülekeztünk és indultunk az 
Ady-Kossuth-Magyar-Fő tér útvonalán. Hangos 
mondókákkal és énekszóval zengtük végig a 
kivilágítatlan útszakaszt. A gyerekek és szüleik 
szép számmal és aktívan vettek részt, a már 

hagyománynak számító ünnepségünkön. A 
felvonulás után meleg teával és finom 
süteménnyel zártuk a délutánt. A felnőttek sem 
maradtak ki a mulatságból, este 21 órától 
Szőke Zoltán (Sudri) szolgáltatta a 
talpalávalót. A mulatság egészen hajnalig 
húzódott,és a jótékonysági büfé bevételéből 
jövőre ismét a falut szeretnénk szépíteni. 
 

December  
 

Adventi gyertyagyújtásra hívjuk és várjuk a 
falu apraja-nagyját! December 3-án a 
nyugdíjas kórus, és 10-én  az óvodás gyerekek 
készülnek műsorral 16.30-tól. December 17-én 
Karácsonyváró napunkat 15:15től közösségi 
karácsonyfa-díszítéssel kezdjük. 15:30-tól lesz 
a gyertyagyújtás a katolikus templomkertben, 
ahol mindkét egyházi felekezet papjai is részt 
vesznek és az iskolások, illetve hittanos 
gyerekek műsorát tekinthetik meg. 16.00-tól 
pedig a Kultúrházban Bábszínházzal és 
szeretet- vendégséggel kedveskedünk a 
vendégeinknek! 
 

Bódis Veronika - elnök 
 

Emlékezzünk… 
 
Ha napjainkban a madarak és fák napját 
ünnepeljük, boldog örömmel tesszük. Van, 
akinek ez a nap a gyász napja, immár 68 éve. 
 

1949. május 18-án a madarak és fák napján 
szünet volt a Fejér megyei Csór község 
iskolájában. A gyermekek, ha nem kellett a 
szüleiknek segíteni, pajtásaikkal múlatták az 
időt. Négy éve már, hogy a háború véget ért. 
Az emberek arcára visszatért a mosoly. A 
településen talált 30-40 darab lövedéket 
Trukker Gyuláné a falu akkori bírójának 
kérésére a tűzszerészek elszállították.  
 

1949. május 18-án hét fiúgyermek indult a 
rétre játszani. Nem tudni, ki volt közülük, aki 
először megpillantotta a gyilkos szerkezetet.  A 
legkisebb gyermek Kiss Antal még csak öt 
éves volt. Miskei István hét éves, Várpalotáról 
érkezett nagyszüleihez. Trukker Gyula és 
István testvérek voltak. Gyula kilenc, István 
hét éves ekkor. Pollák József hét éves, 
Schmidthoffer József nyolc éves, Helt János tíz 
éves.  Az idősebb fiúknak még emlékezniük 
kellett a háború szörnyűségeire, de ettől talán 
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még bátrabbá váltak. A félméteres bomba magas 
gazban pihent, ott felejtették. A fiúk nem sejtve a 
rájuk leselkedő veszedelmet, ütögetni kezdték. 
Ekkor közeledett feléjük Faddi László, aki 14 
évesen tapasztaltabb lévén figyelmeztette Őket, 
hagyják abba, mert baj fog történni. 30 méterre 
volt a helytől, mikor a bomba felrobbant. Sötét 
füst gomolygott a rét felől. Aki a faluban hallotta 
a robbanást, összerezzent, nem tudta mire vélni, 
összefutottak az emberek. Találgatták mi történt 
és közben siettek a rét felé. A réten 8 gyermek 
teste feküdt. Az odasereglett emberek közül, aki 
felismerte gyermekét szinte eszét vesztette a 
fájdalomtól. Hogy történhetett ez meg? Mind 
meghaltak?  Valaki elrohant Bátai Emil orvosért, 
és hívták a Székesfehérvári Mentőszolgálatot. 
Mire az orvos a helyszínre érkezett két 
gyermeket talált életben. Faddi Lacika jobb lábát 
combtól szakította le a bomba egy darabja, 
rengeteg vért vesztett, de még bíztak az életben 
maradásában. Kishúga, a hétéves Évike ezen a 
napsütéses májusi napon a család két tehenét 
legeltette a falu alatti réten, mikor a robbanás 
történt és látta a hatalmas füstöt.  
 

 
Fénykép két áldozatról nem sokkal a 

robbanás előtti időkből 
 

Hamarosan szomszédjuk, Fister István 
közeledett felé és kérte siessen haza. A falu 
végén Nővére várta, átölelte kishúgát és 
elmondta a szomorú hírt. A kiérkező mentő 
elszállította a még életben maradt gyermekeket, 
de hiába volt az igyekezet, Lacika alig Csórt 
elhagyva a 10-es kilométerkőnél örök álomra 
szenderült. Egyetlen gyermek maradt életben, a 
hét éves Pollák József, egyik kezét veszítette el a 

végzetes játék során. Későbbi nyilatkozata 
szerint Faddi László a rét felé tartott, mikor 
meglátta a fiúkat, rájuk szólt, ne bántsák a 
bombát, de már késő volt. 
 

A falu lakossága gyászolta a gyermekeket, 
együtt érzett a szülőkkel. A koporsókat Trukker 
Gyuláné bíró rendelte meg, aki két gyermekét, 
Gyulát és Istvánt veszítette el. A fiúk testét a 
kastélyhoz vitték. A faluban megállt az idő, 
középületeken fekete zászlókat helyeztek el, 
egy hétig tartó gyász volt.  
 

A kicsiny testeket 1949.május 25-én 
ravatalozták fel a kastély udvarában. A 
temetésen az iskolai osztályok is felvonultak. 
Osztálytársak gyászolták elhunyt pajtásaikat. 
Minden szülőnek, hozzátartozónak el nem 
múló gyász költözött otthonába, volt, aki 
bánatában megőszült. 
 

Hat gyermek alussza örök álmát a temetőben, a 
falu közepén elhelyezett második világháború 
polgári áldozatai emlékére készített 
emléktáblán olvashatjuk neveiket. A hetedik 
gyermek, Miskei Istvánka Várpalotán lett 
eltemetve.  
 

A veszteség, a gyász, amit átélünk, elkísér 
minket életünk végéig. Közeledik a halottak 
napja, és most még inkább előtörnek 
emlékeink. Emlékezünk, mert emlékeznünk 
kell, fontos a múlt. A fellobbanó gyertyák 
fényében meglátjuk újra szeretteink arcát, 
mosolyukat, amivel megköszönik, hogy míg 
élünk gondolunk rájuk. 
 

Gillányi Eszter 
 

A könyvtárból a könyvtárról 
 
Gazdag őszt hagyunk magunk mögött,mivel 
rendezvényeknek  is teret adhatott  idén a 
könyvtár. Az Országos Könyvtári Hét 
keretében felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt lehetősége volt új ismeretek 
begyűjtésére október első hetében. 
 

Kincsünk a víz! címmel tartott vetítéssel   
egybekötött beszélgetést  alsós kisdiákoknak a 
meghívott előadó, Varga Gábor, aki a Gaja 
Egyesület és Fejérvíz képviseletében jött el 
hozzánk. Sok érdekes és hasznos dolgot 
tudhattak meg tőle a gyerekek, akik aktívan 
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kérdeztek, a feltett kérdésekre okosan 
válaszoltak. Jó volt köztük lenni, büszke voltam 
rájuk. 
 

A felnőttek két előadást is meghallgathattak, 
mégpedig az egészségünk megóvása 
témakörben. A holisztikus gyógymódokról dr. 
Ungár Myrtill doktornő adott tájékoztatást, majd 
kötetlen beszélgetés és műszeres állapotmérés 
zárta az estet. Szintén az egészségünk volt a 
középpontban Pintérné Szegfű Zsuzsa 
természetgyógyász előadásában. Kiemelte a 
megelőzés lehetőségeit, ami mindannyiunk 
számára fontos. 
 

Az ismeretterjesztő előadásokon túl sor került 
egy jó hangulatú, vidám táncházra is, melynek 
élvezői szintén a gyerekek voltak. Csókakőről 
érkezett hozzánk a Barkócaberkenye 
Néptánccsoport négy tagja, akik sok-sok népi 
körjátékok tanítottak iskolásainknak. Önfeledt 
éneklés, tánc és játék tette élvezetessé a szűk egy 
órát. Hogy mennyire élvezték a gyerekek, erre a 
fényképek adnak választ.    
 

A rendezvényeket megelőzően könyvbörzére is 
sor került, mely már hagyománnyá nőtte ki 
magát. Két alkalommal volt lehetőség válogatni 
a könyvek közül, a Falunapon és a Káposzta-
fesztiválon. Szép számmal megálltak az 
érdeklődők az asztalok előtt, amit pedig a 
perselybe raktak, köszönöm. Már el is költöttem, 
gyarapítva ezzel könyvtárunk könyvállományát./ 
Itt zárójelben megjegyzem: személyesen meg 
lehet nézni ezeket az új könyveket, sőt ki is lehet 
kölcsönözni, el lehet olvasni mindet. E célból 
vettem!! / 
 

Ha már a kölcsönzésnél tartunk, változatos 
témakörben folyóiratok is rendelkezésre állnak, 
kölcsönözhetőek is. Jönnek a téli esték, amikor 
több időt szánhatunk könyvek, különféle lapok 
olvasgatására. Éljenek ezzel a lehetőséggel! A 
könyvtár ajtaja mindenki előtt nyitva áll.  

 

Buresné Mészáros Edit 
könyvtáros 

 

Értékműhellyel a századok nyomában 
 
Az elmúlt hetekben a Polgármesteri Hivatal 
tanácsterme adott otthont ezzel a címmel az NMI 
Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodája, Csór 
Község Önkormányzata és a Csóri Települési 

Értéktárbizottság által szervezett 
előadássorozatnak. A fehérvári Művelődési 
Intézet és vezetője, Máhr Zoltán döntött úgy, 
hogy a településünkön folyó értékőrző és 
értékteremtő munkát megbecsülve Csórra 
hozza ezt a rendezvénysort és neves előadókat, 
hogy falunk lakóinak hasznos kikapcsolódást 
nyújtson, fenntartsa érdeklődésünket a helyi 
értékek megőrzése, megújítása, hasznosítása 
irányába, segítse a helyi közösség 
hagyományokra épülő szerveződését, a 
minőségi helyi értékek megerősítését. 
 

A programsort október 20-án dr. Lukács László 
néprajzkutató, egyetemi tanár, a 
székesfehérvári Szent István Király Múzeum 
nyugalmazott munkatársának előadása nyitotta 
meg, melynek témája falunk néprajzi értékei 
voltak. Településünkön az élet és a 
gazdálkodás számos területéhez kötődnek 
néprajzi hagyományok. Szó volt a csóri 
csukáról, amely egyesíti magában a halászati 
hagyományt a falu fekvéséből adódó 
vendéglátó szereppel. A megüresedett 
vendégfogadó, annak ellenére, hogy a főút már 
elkerüli községünket, továbbra is a külvilággal 
való kapcsolatunk egyik régi szimbóluma. A 
másik egykor országos hírű és néprajzi 
jelentőséggel bíró jellegzetességet, a csóri 
káposztát is körüljártuk, de szó volt a 
szőlészetről, a pásztorkodásban gyökerező 
Szent Vendel-kultuszról, a 
gabonatermesztéshez fűződő hagyományokról, 
a falubeli folyóvízhez fűződő egykori 
mesterségekről is. 
 

 
Lukács László hallgatósága 

 

Második alkalommal, november 3-án dr. Czetz 
Balázs, a Fejér Megyei Levéltár igazgatója, 
történész volt a vendégünk. Ő a levéltárakban 
őrzött forrásokból a világhálón is elérhető 
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adatbázisokról beszélt, s közülük többnek az 
elérését, működését, felhasználását 
szemléletesen be is mutatta az érdeklődőknek. A 
gyakorlatias jellegű összejövetel sokféle 
lehetőséget nyújtott nekünk: a régi, a török 
hódoltság után újratelepült falu családjainak 
összeírásain túl nézhettünk régi térképeket, 
légifotókat, de a legtöbbeket talán az első és 
második világháborús áldozatok, illetve a 
katonaként szolgált családtagok sorsa érdekelt. A 
háborús áldozatokat nyilvántartó honlapok 
tanulmányozása meglepetéssel is szolgált, hiszen 
az egyik résztvevő, Tolnai Sándorné 
felmenőjének nyilvántartását, elestének 
körülményeit, sőt az Ukrajnában álló síremlékről 
készült felvételt is – amelyen neve szerepel – 
megtaláltuk. Ez az alkalom sokunknak ötleteket 
adott a család- és falutörténet lehetőségeinek 
bővítésére, későbbi, akár otthoni kipróbálására. 
 

A harmadik összejövetel témája a vallási néprajz 
volt. Dr. Varró Ágnes etnográfus, a fehérvári 
múzeum munkatársa szólt a vallási élet néprajzi 
vonatkozásairól általánosságban, 
népszokásokról, búcsúkról, zarándoklatokról, 
temetkezési hagyományról, szakrális helyekről, 
de előadásába beleszőtte az egyes témakörökhöz 
kapcsolódó csóri vonatkozásokat is, felhasználva 
Dr. Kisari Sándorné, Vakarcs Kálmán egykori 
tanító és az idén megjelent, településünk értékeit 
bemutató kötet adatait. 
 

Az alkalmak lefolyása igazolta a sorozat címét, 
hiszen a résztvevők tevékeny, gondolkodó 
részesei voltak a beszélgetésnek. Az előadók 
nem érezhették, hogy nem lenne, illetve 
lanyhulna az érdeklődés. Ugyan Lukács László 
és Varró Ágnes klasszikus értlemben vett 
előadást tartottak, de a közönség, a műhely tagjai 
sok esetben alakították hozzászólásukkal, 
kérdésükkel a programok sorát. 
 

A műhely zárásaként kiállítást rendezünk A 
nagymama konyhája címmel ugyancsak a 
kastélyban, a tanácsteremben december 
folyamán. A megnyitót december 5-én 18 órakor 
tartjuk. Ugyan (különösen az idősebbek) 
ismerhetik majd az itt kiállítandó tárgyakat, de 
így együtt már bizonyára nincs ilyen berendezés 
egy házban sem, így érdemes lesz megnézni a 
tárlat darabjait. A vallási néprajzról szóló 
előadásban szó volt a csóri katolikusok 
búcsújáró helyeiről, Bodajkról, Csatkáról. 

Elhangzott, hogy az utóbbi időben az említett 
helyekhez vezető erdei út mellett álló Képesfát 
(amely ugyan Kincsesbánya határában van) 
több csóri közösen kegyességből felújította, 
hiszen az hagyományosan arra szolgált, hogy a 
zarándokok ott megpihenve imát mondjanak, 
oda s vissza egyaránt az addig megtett úton 
felgyűlt gondolataikról elmélkedjenek. A 
kiállításon látható lesz még egy második 
világháború előtti csatkai zarándoklatról hozott 
korsó, amelyben a zarándokhelyről származó 
szenteltvizet tárolták. Kérjük, jöjjenek el, és 
nézzék meg a múlt egy szeletét, hogy a jelen is 
gazdagabb legyen. 
 

Ezúton köszönjük meg azoknak, akik az 
előadásokra ellátogattak, és részvételükkel, 
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel hozzájárultak 
a további építkezéshez, s nem mellesleg 
mindenkinek, aki a készülő kiállítás 
megrendezéséhez bármilyen formában 
hozzájárult. 

Hári Gyula 
 

Nyugdíjas hírek 
A Jó Barátok Nyugdíjas egyesület háza tájáról 
szeretnék fontos híreket megosztani Önökkel. 
Kezdeném a nyári eseményekkel. A falunapi 
programon léptünk fel augusztus 26-án, 
ráadásul meghívtunk vendég fellépőket is. A 
Káposzta Fesztiválon négy csapatra osztva 
főztünk. A második helyet is elcsíptük (Szabó 
Józsefné és csapata).  
 

 
A ladányi találkozón 

 

Október 14-én részt vettünk Öskün egy újabb 
megmérettetésen. A Vas Lajos Népzenei 
Találkozón arany minősítést kaptunk. ezután a 
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középdöntőben folytatjuk. 
Tehát a nyugdíjas egyesület tagjai, korukat 
meghazudtolva, mozgalmas évet tudhatnak 
maguk mögött. A kitűnő minősítések 
önmagukért beszélnek.  
 

Köszönet a sikerekért és a kiemelkedő munkáért 
Simon Nikolett Karolinnak, az énekkar 
művészeti vezetőjének. Nem volt hiábavaló a 
sok gyakorlás, a számos fellépés. A zsűriktől 
kiérdemelt és a nagyközönség által is elismert 
kitűnő minősítés erőt ad a további fejlődéshez. 
Szeretnénk minden csóri lakosnak Kellemes 
Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánni. 
 

Rédei Attiláné 
                                                        

Egyházi Hírek 
 
November 26-án Krisztus Király ünnepével 
befejeződik az egyházi év. December 3-án 
advent első vasárnapjával elkezdődik az egyházi 
év első szakasza. Ebben az évben kicsit rövidebb 
időnk lesz a karácsonyi készülődésre, mivel a 
negyedik vasárnap estéje már a szenteste. Ezért 
mindenkit buzdítok, hogy vegyen részt az 
adventi szentmiséken, a gyertyagyújtásokon, 
hogy lélekben is felkészülve várjuk a Megváltó 
érkezését. 
December 24-én 21 órakor a katolikus 
templomban a hittanos gyerekek karácsonyi 
misztérium játékot adnak elő, ezt követi az éjféli 
mise, amit Nyárai- Horváth István h. plébános  
mutat be. 
December 25-én, 26-án és 31-én délelőtt 9.30 
órakor lesznek a szentmisék. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezen 
alkalmakra! 
Kegyelemteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és 
békés boldog újesztendőt kívánok Mindenkinek! 
 

Müllnerné Pájtl Éva 
 

Református hírek 
 
Szeretettel várjuk a helyi gyülekezetet és a 
családokat december 24-e délelőttjén 10 órakor 
adventi istentiszteletre, valamint december 24-e 
délutánján 16 órakor a szentestei istentiszteletre. 
December 25-én és 26-án 10 órakor lesznek a 
karácsonyi istentiszteletek. 
Áldott Karácsonyt kívánok! 
 

  Genda Attila lelkész 

Programajánló 
 
December 3. Advent első vasárnapja. 
Gyertyagyújtás a katolikus templom mellett 
16.30 órakor. 
December 5. Nagymama konyhája c. kiállítás 
megnyitója a Polgármesteri Hivatalban 18 
órától. A kiállítás december 15-ig 
megtekinthető lesz a Polgármesteri Hivatal 
nyitvatartási idejében.  
December 6. Zenés Mikulás várás a 
Művelődési Házban 17.30-tól.  
December 10. Advent második vasárnapja. 
Gyertyagyújtás a katolikus templom mellett 
16.30 órakor. 
December 17. Advent harmadik és negyedik 
vasárnapja (összevont). Gyertyagyújtás a 
katolikus templom mellett 15.30 órakor. 
Részletes programterv a CSAK cikkében 
olvasható. 
 

Csete Krisztián 
 

Tisztelt eb tulajdonosok! 
 

FONTOS KÖZLEMÉNY 
 

A 2017-es veszettségoltások regisztrációja 
során több olyan esetet találtam, hogy az eb 
nem szerepelt az országos nyilvántartásban. 
Kérném Önöket, hogy a kutyájuk oltási 
könyvében ellenőrizzék a chip-számot (15 
számjegyből álló kód)! Amennyiben egyezik 
az alábbi chip-számok valamelyikével, 
keressenek meg a 06203527629-es 
telefonszámon, adategyeztetés miatt!  
 
900182001034079, 939006010593356, 
941000013832922, 900182000584108, 
900182000564192, 972275001121763, 
972275001121770, 972275001159937, 
972275000058203, 972275001121763, 
972275001123681,    900182000863946  

Dr. Hegedüs Péter állatorvos 
 

Csukafesztivál – visszaemlékezés 
 
Egy rendezvényről nem az a pár fotó, vagy az 
a rövid, de velős publicisztika fog hiteles képet 
adni, amit utólag szoktunk a Krónika újságba 
leírni, hanem az emberekbe ivódott emlékek. 
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Hogy mégis cikket fabrikálok, annak az az oka, 
hogy szeretnék segítséget adni az 5-10 évvel 
későbbi emlékezéshez. Mit is mondhatnék… 
remek időjárás (talán túlzottan is jól sikerült az 
imádkozás), jó hangulat és nagy-nagy hála a 
szervezőknek és a közreműködőknek. 
 

Köszönöm hát a segítséget Csehi Sándornak, a 
Csóri Alkotó Közösségnek, a Csóri 
Polgárőrségnek, a Móri Polgárőrségnek, az 
Iszkaszentgyörgyi Tűzoltóknak, a Bakony Harci 
Kiképző Központnak, a Bujutsu-kai Kenshin-ryu 
egyesületnek, a Csóri Jóbarátok Nyugdíjas 
Egyesületnek, a Vision Hip Hop Dance 
egyesületnek, Vincze Tamás bácsinak, Tamás 
Ferencnek (makett kiállítás), Buresné Mészáros 
Editnek, a Gaja Természetvédő Egyesületnek, 
valamint Rechner Csabának.  
Jövőre jön a tizedik! 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Csete Krisztián 
 

SPORT CSÓRON 
 

A sikerek mögött 
 
Azt gondolom, a sportsiker receptjét mindenki 
ismeri. Végy két jó adottságú fiatalt, akik 
fogékonyak az újra, szeretnek sportolni, és kellő 
mennyiségű ambíció van bennük, amelyek nélkül 
nincs eredmény. Ehhez a mixhez tegyünk még 
egy jó szemű testnevelőt /edzőt, aki meglátta az 
adottságokban rejlő lehetőséget, és kemény 
munkára fogta a gyerekeket.  
És igen, ne felejtsük el az egyik legfontosabb 
dolgot, amely nélkül ma már semmiféle 
eredmény nem képzelhető el; ez pedig a 
megfelelő és segítőkész családi háttér. A szülők 
és nagyszülők, akik sosem fáradtak, ha korán 
kell kelni, ha versenyre kell vinni a gyerekeket és 
ha támogatni, biztatni kell a néha bizony elfáradt 
atlétákat.  
A szülői háttér, a gyerekek tehetsége és a 
szakmai munka hármasa repítette ezt a két fiatalt 
a bajnokságok és a válogatottságok felé. 
Máté az elmúlt három évben hat serdülő 
országos bajnoki címet nyert, és 2017-ben elérte 
egyik álmát, felhúzhatta magára a magyar 
válogatott mezét is.  
 

 
Varga Máté 
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Norbert 2017-ben ezüstözte be az életét. Azokon 
a bajnokságokon, ahol rajthoz állt, ezüstéremnél 
lejjebb nem adta. Álma, a válogatottság is 
sikerült. Erőfeszítéseit két esetben is siker 
koronázta; egyrészt részt vehetett Podebradyban, 
Európa egyik legjobb ifjúsági válogatott 
viadalán, illetve rajhoz állhatott a gyaloglók 
csapat Európa Bajnokságán. 
 

 
Tóth Norbert 

 

A két fiú egész éves teljesítményére azzal tette 
fel a koronát, hogy mindketten teljesítették a 
2018-ban, Győrben megrendezésre kerülő 
Ifjúsági Európa Bajnokság nevezési szintjét.  
Higgyük el nekik, ha ott lesznek, mindent el 
fognak követni, hogy településük, az őket 
ismerők mind - mind büszkék legyenek rájuk. 

 

Őze Tibor 
 

Teke hírek 
  
IX. Csuka fesztivál végeredménye.  
 

Férfi: 1. Szarvas Balázs Budapest  279 fa 
        2. Koczor Zoltán  Várpalota    278 fa 
        3.Csete Krisztián  Csór          278 fa 
 

Női:  1. Magda Lilla  Székesfehérvár  243 fa 
        2. Kajtár Andrea Pétfürdő         237 fa 
        3. Sárdi Szandra Csór             233 fa 
 

Ifjúsági: 1. Petter Botond  Inota Ltp  159 fa 
 

Az ötödik alkalommal meg rendezett Csete 
Dezső emlékverseny végeredménye. 
 

Férfi csapat 1.TTH Csór                992fa 
                  2.Király Dámák Csór  977 fa 
                  3.Kismenők Csór       970 fa   
 

Férfi egyéni. 1.Magdics Zsolt Csór       285 fa  
                   2. Csete Krisztián Csór       272 fa 
                   3. Hajtó Krisztián Várpalota 270 fa 
 

Női egyéni. 1.Fórián Kitti    Csór           264 fa 
                 2 Kajtár Andrea   Pétfürdő     257 fa 
          3.Czimer Istvánné Székesfehérvár 255 fa 
 

November 15-én elindult a 2017-18 Csóri 
amatőr tekebajnokság. 10 csapat versenyez 
őszi, tavaszi fordulón. 
 

7 forduló után a tabella:  
 

1. Nemzeti Front 14 pont, 2. Majdnem Titkos 
12 pont, 3. Bandi-ták 11 pont, 4. T.T.H. 8 pont, 
5. InSolidum 8 pont, 6. Király Dámák 7 pont, 
7. M.T.B. 6 pont, 8. Retró 2 pont, 9. 
Kincsesbánya 2 pont, 10. Kismenők 0 pont 
 

A Nyugati területi ifjúsági és Serdülő egyéni 
versenyen, Herenden ifj. kat. Németh József 
10. hely, serd. kat. Bognár Norbert 5. hely,  
Jezsoviczki Csaba 10. hely zártak és jutottak 
tovább a Szentgotthárdon megrendezendő 
nyugat bajnokságra. 
 

Csehi Sándor 
 

Labdarúgás 
 
Befejeződtek az őszi küzdelmek a felnőtt és az 
utánpótlás bajnokságokban. Felemás szezont 
tudhatunk magunk mögött. A megyei II. 
osztály északi csoportjában a felnőttek a 14. 
helyet foglalják el 11 ponttal. Bízunk benne, 
hogy tavasszal sikerül bent maradniuk.  
 

Az U19-es korosztály szintén a 14. helyen 
tanyázik 6 ponttal. A csapat 35 góljából 21-et 
Lehota Gergő Viktor szerzett, aki már 
bemutatkozott a felnőtt csapatban is (kétszer 
gólt is szerzett). A 16 éves játékos komoly jövő 
előtt áll, amennyiben sikerülne fizikailag is 
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megerősödnie.  
 

A megyei öregfiúk bajnokság 3. csoportjában 
szerepel a címvédő csóri csapat.  A 13 csapatos 
bajnokságban 30 megszerzett ponttal a harmadik 
helyen állnak. 
 

Csete Krisztián 
 

Önkormányzati kisokos 
 
Szeretnénk a 2018-as évre pár fontosnak tűnő 
információval szolgálni. Olyan témákban, 
amikkel a hivatalos munkánk kapcsán többször 
találkoztunk. 
 
- A Táci Közös Önkormányzati Hivatal Csóri 

Kirendeltségének az idei utolsó 
ügyfélfogadási napja: december 15. 
December 18. és 2018. január 1. között nem 
lesz ügyfélfogadás. Kizárólag sürgős esetben 
(halaszthatatlan hivatalos ügy miatt) kérem, 
hívják dr. Kmetz Norbert jegyző urat a 
70/6003750-es telefonszámon. Amennyiben 
települési problémáról van szó, akkor 
keressék Csete Krisztián polgármestert a 
20/5985752-es telefonszámon. 

- Évek óta előfordul, hogy viharos szélben a 
faluban több helyen is megszűnik a 
közvilágítás. Sajnos az E.on erre nem tudott 
hathatós megoldást találni. Azonban a javítás 
az ő dolguk. Arra kérek mindenkit, hogy ha 
csak egy lámpa nem ég, vagy akár több 
utcában sincs közvilágítás, ne várjanak arra, 
hogy majd a szomszéd jelenti, azonnal 
jelezzék a szolgáltató felé a 06 80 533 533-as 
telefonszámon. Egyedi hiba esetén 14 nap, 
hálózati hiba esetén 72 óra a javítás határideje.  

- Talán sokan nem tudják, de a Depónia Kft., 
mint a hulladék elszállításáért felelős 
szolgáltató évente egy alkalommal (március 
1-től október 31-ig) ingyenes lomtalanítást 
biztosít minden gyűjtőedényre szóló 
szerződéssel rendelkező háztartás részére. Ez 
egyszeri 3 m3-t jelent. A szolgáltatás házhoz 
jön, s telefonon kell igényelni a 06 

22 507 419-es telefonszámon. A 
lomtalanításkor kirakható hulladékok: 
bútorok, elektronikai eszközök, nem 
használt háztartási eszközök. Nem 
kirakhatóak a veszélyes hulladékok, a zöld 
hulladék, valamint a kommunális hulladék. 

- Ha kóborló ebet lát, akkor Csete Krisztián 
polgármestert hívja. Több esetben is 
előfordult, hogy az állatkórházat, vagy a 
kutyamenhelyet hívták a bejelentők. A 
gyepmester kizárólag a települési 
polgármesterektől fogadhatja el a 
bejelentést. 

- Sok esetben, ha baj van, akkor az ember 
nem találja a segítség elérhetőségét. Ha 
nagy a gond, akkor mindenkinek javaslom a 
112-es segélyhívó számot. Ha sürgős, de 
nem kritikus a helyzet, akkor kérem hívják 
Rédling Balázs helyi rendőrt a 70/4555453-
as telefonszámon.  

- Krízishelyzetben van? Vagy tud olyanról, 
akinek alacsony a jövedelme, vagy netán 
bajba került önhibáján kívül? Fontos tudni, 
hogy van segítség! A helyi családsegítő 
szolgálat vezetője (Hamvas Bálint) várja a 
hívását a 30/5858286-os telefonszámon. 
Csak azon tudunk segíteni, akiről tudjuk, 
hogy bajban van! Bárki kerülhet 
krízishelyzetbe, ne szégyelljünk segítséget 
kérni!    

- Jön a tél! A fagyos hajnalok jelentős károkat 
tudnak okozni egy el nem zárt kerti 
csapban, vagy egy le nem takart vízórában! 
Több tízezer forintot spórolhat, ha időben 
téliesít! 

- A helyi építési szabályzat módosítására várt 
eddig, hogy a saját kérését elmondhassa? 
Eljött az idő! Várjuk a módosítási ötletét 
hivatalos levélben, vagy e-mailben 
(csetekr@t-online.hu). A módosítás 2018 
végére történik meg. A kérelmeket 2018 
február végéig fogadjuk el! 
 

Csete Krisztián - polgármester 

 

Újsággal kapcsolatos üzeneteiket a szerkesztőség címére kérjük! E-mail: csorikronika@citromail.hu. A lapot Csór 
Önkormányzata felügyeli és támogatja, valamint a TQE Nyomda, Székesfehérvár (06 22 502-818) készíti. A 
szerkesztőség címe: Csór, Vörösmarty u. 18. A lapot szerkesztette Dunavölgyi Tímea. Felelős szerkesztő: Csete Krisztián 
polgármester. A lap megjelenik havonta, 600 példányban. Üzeneteiket minden hónap első hétfőjéig várjuk a 
szerkesztőség címére. Köszönjük! 
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