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Választás 2018
A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési
képviselők idei választását. A szavazás ezen a napon 6:00 órától 19:00
óráig tart.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat a postai úton megküldött értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben
(Csór a 001. sz. szavazókör a Művelődési Házban, a 002. sz. szavazókör
az Óvodában található). A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó
választópolgár belföldön az általa megjelölt településre történő átjelentkezését, külföldön külképviseleti névjegyzékbe való felvételét kérheti. A
mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
Átjelentkezési és mozgóurna kérelmét 2018. április 6. 16:00 óráig, külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelmét 2018. március 31. 16:00
óráig adhatja le a www.valasztas.hu oldalon elektronikusan, vagy a Helyi
Választási Irodánál levélben vagy személyesen. A határidő letelte után
(legkésőbb a szavazás napján 15 óráig) beérkezett mozgóurna kérelmeket
az illetékes Szavazatszámláló Bizottság bírálja el.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet
majd. A szavazás napján, kérjük, mindenképpen hozza magával személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját! A szavazási értesítőt
praktikus okokból javasolt elhozni, de nem érvényességi kelléke a szavazásnak.
További tájékoztatásért forduljon az önkormányzati hivatalban működő
Helyi Választási Irodához, vagy keresse fel a www.szavazas.hu weboldalt.
A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Kmetz Norbert jegyző
Elérhetősége: 70/600-3750, hivatalcsor@gmail.com
Vezető helyettes: Bedőcs Andrea kirendeltségvezető
Elérhetősége: 22/599-510, hivatalcsor@gmail.com
A hivatali helyiség címe: 8041 Csór, Fő tér 10.
Telefonszáma: 22/599-510
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Új Krónika

A Polgármester naplója
Tisztelt Polgártársak! A novemberi Új-Krónika
megjelenése óta eltelt időszak eseményeit
szeretném most Önöknek megírni.
Kezdjük mindjárt a képviselő-testületi üléseken
elhangzott döntésekkel:
December 14. A rendkívüli ülésen kiválasztásra
került a vis maior 8. pályázat kivitelezője
(Sárépszer Kft.) Ebben a beruházásban
felújításra kerül a Felsőtabán 6-20. közötti
szakasz, a Mátyás király utca, a Radnóti utca egy
része, valamint a Csór Kis-Iszka szőlőhegy 3277
hrsz-ú út. A beruházás részben már elkészült a
tél folyamán, tavasszal pedig a maradék
területeket is rendezni fogja a kivitelező
(várhatóan április 30-ig). A beruházás teljes
költsége meghaladja a 18 millió forintot.
Január 25. Napirenden volt a Soso Földszer Kft.
használatában levő bányai út bérleti szerződése.
Ezen szerződés értelmében 2018-tól már nem
murvát, hanem közel 1,8 millió forintnyi pénzt
fog az önkormányzat kapni útbérleti jogcímen a
bánya tulajdonosától. Ez azt jelenti, hogy többé
már nem lesz ingyen murvaigénylési lehetőség.
Úgy gondolom, ez igazságosabb a teljes
lakosság érdekeit tekintve, hiszen míg az ingyen
murvával korábban évente 60-70 család élt,
mostantól pedig a pénzből olyan fejlesztéseket
tudunk végrehajtani, ami az egész falut fogja
kedvezően érinteni. Engedtessék meg nekem egy
gondolat. A bánya tulajdonosával kötött új
szerződés végre nagyobb szankcionálási
lehetőséget ad a bányai út bérlőjével szemben.
Azért is fontos ez, mert a volt főúttól az utolsó
zártkertekig (BaloBau előtti szakasz) a bányai út
állapota a jelentős kamionforgalom miatt
katasztrofális. Ennek rendezése a bérlő dolga. A
bérlő pedig erre évek óta nagyon kevés energiát
fektetett. Amennyiben ez így marad, akkor
jogunk van a szerződést felmondani, s a
kamionokat kitiltani a nevezett szakaszról.
Döntöttünk arról is, hogy 10 milliós összegű
pályázatot fogunk beadni egy országos kiírásra,
ami a zártkerti utak felújítására ad lehetőséget.
Ennek a pályázatnak az elbírálása március
végéig várható.
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Február 22. Elfogadásra került ezen az ülésen
Csór Község Önkormányzatának 2018. évi
költségvetése. A költségvetésünk főösszege
ebben az évben 293.193.196 Ft. Azért ilyen
magas, mert benne van a művelődési ház, a két
iskolaépület, valamint az orvosi rendelő
felújítása is. A művelődési ház felújításához
szükséges önerőt (17 millió forint) fejlesztési
hitel felvételéből fogjuk biztosítani. Nyertünk
az államtól 15 millió forintot a belterületi
járdáink felújítására. Ehhez még 2,7 millió
forint önrészt is biztosít önkormányzatunk. Így
több mint 1000 méternyi járdát fogunk az idei
évben felújítani. Kiválasztásra került a projekt
kivitelezője: Sárépszer Kft. A képviselőtestület úgy döntött, hogy két darab
forgalomlassítót fog telepíteni a felső iskola
előtti útszakaszra. A kitelepítést akkor kezdjük,
ha megjönnek a tavaszi jó idők. Végezetül a
testület úgy döntött, hogy új helyet biztosít a
Pilvax-nak. Ez a volt Ifjúsági Házban lesz,
várhatóan a nyártól. Mint már hallhatták, a
Művelődési Ház felújításának befejezésekor az
épületben kizárólag kulturális tevékenység
folyhat. Ezért is kellett új helyet találni a
Pilvax-nak. A művház jelenlegi felújítása csak
a külsejére terjed ki. A belső felújítás részben
saját forrásból, részben leendő pályázatból fog
megvalósulni a következő egy évben.
Március 19. A rendkívüli ülést azért kellett
összehívni, mert sürgősen dönteni kellett egy
pályázat beadásáról. Mégpedig arról, hogy
Csór pályázni kíván egy első világháborús
emlékmű kialakítására. Az emlékmű tervezett
helye a Fő téri emlékparkban lenne. Ezen az
ülésen lett meghozva a két iskolaépület
felújításával kapcsolatos közbeszerzési döntés.
Ennek értelmében a felújítást az Equitas Kft.
fogja végezni. Ahogy már korábban jeleztük is,
a beruházásnak része lesz a felső iskolában az
új, épületen belüli vizesblokk kialakítása,
valamint a negyedik osztály új termének
létrehozása. Szintén döntöttek a képviselők
arról, hogy kinek adják ki az üresen álló
önkormányzati bérlakást. Egy négytagú család
fog április 1-től beköltözni. Végül kiírásra
került idén is a civil szervezeteknek létrehozott
pályázati keret.
A fentieken kívül ezek történtek még az elmúlt
hónapokban:
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- Sajnos
az
időjárási
körülményeknek
köszönhetően lelassult a művelődési ház
felújításának tempója. Természetesen ez sem
akadályozhatja meg azt, hogy a kivitelező
(SHS Kft.) időben - várhatóan július végéig befejezze a munkát. Ezzel párhuzamosan
tervezzük azt, hogy a belső felújításra is
pályázatot adunk be a kormányzat felé.
Amennyiben a pályázat nem lesz sikeres,
akkor számítunk a lakosság összefogására és
munkájára. Illetve még annyit szeretnék
elmondani, hogy több panaszt is kaptam a
művház jelenlegi állapotával (kosz, rengeteg
szerszám) kapcsolatban. Maximális alázattal
próbáltunk viseltetni a jelenlegi helyzet
mellett is, ezért nem zártuk le az épületet már
januárban a lakosság előtt. Pedig már akkor
meg kellett volna tiltanom a teljes használatot, mivel egy ilyen nagy mértékű felújítás
esetén az épületen dolgozóknak nagyon
zavaró, ha nem csak ők lehetnek a munkaterületen. A vállalkozó teljes biztonságtechnikai
felelősséggel bír a terület felett. Ha ott
véletlenül egy általunk beengedett civil
sérülést szenved, akkor a vállalkozó azonnal
levonul és felmondja a szerződést. Ennek
csak a csóriak ihatják meg a levét. Ezért aztán
végül is március eleje óta a művelődési házba
a könyvtárhasználókon kívül mást nem
engedünk be. Ez az állapot addig tart,
ameddig a munkálatok folynak. Kérem
mindenki megértését!
- Az idei költségvetésben a művelődési házhoz
szükséges magas önerő (18 millió forint)
miatt nem tudtunk több apró fejlesztést
vállalni. A nagyobb épület-rekonstrukciók
(művház, iskolák, orvosi rendelő) mellett a
járdákat újítjuk fel, valamint a temetői kerítést
fogjuk felépíteni.
Aztán a jövő évben
folytatnánk az utcák felújítását, valamint
szeretnénk eljutni odáig, hogy az utcanévtáblákat is megszépítsük.
- Szomorúan továbbítom a hírt, miszerint
Rédling Balázs helyi körzeti megbízott
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február végével elhagyta a rendőri állományt. Jelen pillanatban Kecze Róbert
mohai KMB-s végzi a feladatait. Ez a
helyzet ideiglenes, a rendőrkapitányság
szeretné megtalálni Rédling Balázs utódját.
Balázsnak ezúton is szeretném a munkáját
megköszönni és kívánok neki sok sikert a
civil életben.
- Az idei tél, az utolsó időszakában még
megmutatta erejét. Ez egy olyan helyzet
volt, amire nem lehetett maximálisan
felkészülni. Az intenzív havazásban egy
traktorral próbáltunk meg helyt állni. De így
is mindenhová késéssel jutottunk el. Ebből
adódott, hogy az autós forgalom letaposta a
havat, amit aztán már nem sikerült teljesen
felszedni. Sózással sem, hiszen a nagyon
hideg időben a só nem tudott megfelelő
hatást kifejteni. A kapott kritikát nem
hárítom el. Őszintén bevallom, hogy ezzel
az eszközállománnyal ennyire vagyunk
képesek. Évről évre a havasabb időszakokban visszatér a probléma. Én csak arra kérek
mindenkit, hogy vegye figyelembe az
ítélkezéskor a körülményeket is. Nem
objektív egy település vezetését egy
szélsőséges időjárási körülményhez való
alkalmazkodás alapján megítélni.
- Önkormányzatunk pályázatot adott be a
Belügyminisztériumhoz 15 millió forint
értékben. Amennyiben nyerünk, úgy fűthető
fóliasátrat és mobil hűtőkonténert fogunk
vásárolni a kertészeti termelésünkhöz. Így
egész évben képesek leszünk zöldséget
nevelni. Az egész megyéből Csór pályázott
egyedül erre a keretre. Amennyiben nem
nyerünk, mi akkor is csinálni fogjuk a
kertészetet, ahogy eddig is!
Csete Krisztián

Március 15.
Az elmúlt években már hagyománnyá vált,
hogy
az
iskola
diákjainak
ünnepi
megemlékezése mellett a csóri civil

4

Új Krónika
közösségek is teret adnak a forradalmi hősök
tiszteletének. Március 14-én az iskolások adtak a
sportcsarnokban egy nagyon szép műsort. Az
ünnepnap délelőttjén pedig Madár Zsolt szavalta
el a Nemzeti Dalt. Utána a Jóbarátok Nyugdíjas
Egyesület énekelt katonadalokat. Az esemény
előtti tisztelgés koszorúzással és egy egy
élőlánccal zárult. Köszönöm mindenkinek, hogy
a hűvös idő ellenére is velünk volt!

2018. március 29.

Februárban farsangi mulatság hozott jó kedvet
a komor télben. Hagyományinkhoz híven a
Művelődési Házban jó hangulatú jelmezbált
rendeztünk, a szülők aktív közreműködésével
és támogatásával. Gregus Anikó és Társa zenés
gyermekműsorukkal
szórakoztatták
a
jelenlévőket.
A bál bevételét, 101 000 Ft-ot, a „Vigyázz
Rám” Alapítvány javára ajánlotta fel a Szülői
Szervezet. Ebből az összegből az Alapítvány
projektort,
hangfalat
és
nagyméretű,
homokozóba való, járműveket szeretne
vásárolni az óvoda számára. Köszönjük a
pozitív hozzáállást, a felajánlásokat, a
segítséget, és az aktív részvételt a családoknak.
2018 januárjától a „Vigyázz Rám” Alapítvány
közhasznú, így jogosult a Szja 1%-os
felajánlásokra.

Csete Krisztián

Csivitelő hírek
December elején ünnepi díszbe öltözött az
óvoda. Az Adventi időszakban minden héten
gyertyát
gyújtottunk,
énekeltünk,
ráhangolódtunk a közelgő ünnepre. Minden
kisgyerek várta a Mikulást, aki december 6-án
meg is érkezett hozzánk. Dallokkal és versekkel
köszöntötték a gyerekek, s cserébe a Mikulás
névre szóló ajándékkal kedveskedett nekik.

Név: „Vigyázz Rám” Alapítvány a Csóri
Csivitelő Óvoda Gyermekeiért
Adószám: 18740598-1-07
Számítunk támogatásukra! Előre is köszönjük
a felajánlásokat!
Március
elején
az
iskolába
készülő
gyermekeinkhez ellátogatott a leendő tanító
nénijük. Beszélgettek, ismerkedtek, együtt
játszottak és tevékenykedtek.

Nagy csoportosaink Advent 2. vasárnapján
(december 10-én) a falu adventi ünnepségén
megható műsort adtak elő.
Óvodánkban December 19-én tartottuk a
karácsonyi ünnepséget, amikor közös verseléssel
és dalolással emeltük az ünnep fényét. A
gyerekek vidáman vették birtokba az új játékokat
(járművek, építő játékok, farm, szafari,
íráselőkészítők,
láncfűzők,
rajzsablonok,
társasjátékok).
A téli szünet után a gyermekek tevékenyen részt
vehettek madarak téli etetésében, gondozásában.
Majd egy januári-februári héten medve kiállítást
szerveztünk. Videókat, képeket nézegettünk,
olvastunk a medvékről, és vártuk, hogy az igazi
medve vajon meglátja-e az árnyékát.

Méltóképpen emlékeztünk meg Március 15.ről. Megtekintettük az iskolások ünnepi
műsorát, majd versekkel, dalokkal, saját
készítésű kokárdákkal felvértezve koszorúztuk
meg Petőfi Sándor szobrát.
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telet, félévet zártunk, vetélkedőt tartottunk a
magyar
kultúra
napja
alkalmából,
farsangoltunk, részt vettünk a pénzügyi és
vállalkozói témahéten, megemlékeztünk a
kommunista diktatúrák áldozatairól, az óvoda
munkatársaival és csemetéivel közösen
megünnepeltük az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékét.

Az óvodások örömmel és aktívan vettek részt az
elmúlt programokon.
A közel jövőben szeretnénk:
- egy jót “pancsolni” a Víz világnapja (márc.
22.) alkalmából,
- meglesni a nyuszit Húsvétkor (márc. 28.)
- megmutatni a szülőknek a nyílt napon (márc.
28.), hogy mit szoktunk tevékenykedni az
óvodában.
A Csóri Csivitelő Óvodába a 2018/2019-es
nevelési évre történő beiratkozás időpontjai:
2018. április 24. (kedd) 8-16:30
2018. április 25. (szerda) 8-16:30
A leendő kis óvodásokat és szüleiket örömmel
várjuk egy ismerkedő látogatásra héköznap
délelőttönként.
"A gyereknevelés és tanítás során az a
legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja,
akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy
ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt
részéről, amit minden korú gyerek megérez.
Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem
kell tökéletesnek lennie. A világ sem az." /Tari
Annamária/
Illésné Rácz Tímea és Dunai Tünde

Iskolai hírek
Színes hétköznapjaink…
Az újság utolsó megjelenése óta számos
esemény,
program
színesítette diákjaink
mindennapjait a tanulás mellett. Elbúcsúztattuk a

Diákjaink közül többen is elmentek
korcsolyázni Várpalotára. Február 8-án sor
került az intézmény szakmai, tanfelügyeleti
ellenőrzésére. Büszkén mondhatom, hogy a
bizottság tagjai mindent rendben találtak és
külső megerősítést is kaptunk arról, hogy a
csóri iskolában magas szintű pedagógiai
munka folyik. A nyílt tanítási napok keretében
a szülők, érdeklődők betekintést nyerhettek az
iskolában
folyó
oktató-nevelő
munka mikéntjébe.
Diákjaink
versenyeken vettek
részt,
szép
eredményekkel.
Iskolánk 4 tanulója
(Bognár Barbara,
Regecz
Hanna,
Fekete
Gréta,
Nehéz Viktória) 39
csapatból
II.
helyezést ért el a
HEBE
országos
angol nyelvi levelező versenyen. A versenyre a
gyermekeket Fliszárné Németh Ágnes angol
szakos
kolléganő
készítette
fel.
Székesfehérváron, a Táncsics Mihály Általános
Iskolában került megrendezésre a Curie
környezetvédelmi verseny területi fordulója,
melyen iskolánk két csapattal indult. Az
előkelő III. helyezést érte el a Bognár
Barbara, Regecz Hanna, Kun Ivette alkotta
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csapat, míg V. helyezett lett a Berkes Lara,
Fister Dorina és Nehéz Viktória összeállítású
csapat. A felkészítésben Ács Miklós tanár bácsi
segítette tanulóinkat.

A Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által
megrendezett „Jeles napok, ünnepi szokások a
hagyományok tükrében” c. versenyen iskolánk
Karácsonyi angyalok nevű csapata (Csapattagok:
Csép Anna Sára, Dunavölgyi Adrienn,
Komjáti Kíra, Nagy Mirella) az előkelő II.
helyezést érte el. A csapat tagjait Molnárné
Tóth
Gyöngyi
tanítónő
segítette
a
felkészülésben. A sportban is jól teljesítettek
tanítványaink,
hiszen
a
Polgárdiban
megrendezésre kerülő körzeti futóbajnokságon
számos szép eredmény született: Korosztályában
I. helyezést ért el Rabóczki Dóra, Jezsoviczki
László és Kolmer Jázmin. III. helyezett lett
Vizi Zsófia tanulónk. A csapatok versenyében
pedig szintén nagyon jól teljesítettek, hiszen a
dobogós II. helyet érték el tanítványaink. A
csapat tagjai voltak: Bartók Angyalka, Csete
Zsófia, Rabóczki Dóra, Sütő Réka. A
gyerekeket az edzésben segítette Bodri –Kapás
Katalin testnevelés szakos kolléganőnk, illetve
Őze Tibor, iskolánk nyugdíjba vonult
pedagógusa. Felkészítőknek, diákoknak szívből
gratulálok! Tantestületünk tagjai számos
továbbképzésen,
módszertani
tanfolyamon
vettek részt tudásuk bővítése céljából, köztük
volt Csórra kihelyezett továbbképzés is.
Akikre büszkék vagyunk…
Tanulóink közül többen is nagyon szépen
teljesítettek ebben a félévben és kitűnő, vagy jeles
bizonyítványt szereztek:
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Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulóink:
1. osztály: Balom Zorka, Bartók Angyalka Titanilla,
Bodri Leila Kata, Krihó Eszter, Sütő Luca, Vizi Sára
2. osztály: Hegedüs-Ari Nóra
3. osztály: Hegedüs-Ari Mátyás, Hollósi Bence
József, Kovács Lili, Vizi Zsófia
4. osztály: Komjáti Kíra
6. osztály: Regecz Hanna
Jeles tanulmányi eredményt elért tanulóink:
1. osztály: Barbély Benedek
2. osztály: Csete Natália, Nagy Cintia Víta,
Prátscher Dominik, Sütő Réka
3. osztály: Fister Bálint
4. osztály: Szakács Gábor
5. osztály: Berkes Lara, Fister Dorina
6. osztály: Bognár Barbara

Az elért szép eredményekhez
gratulálok tanítványainknak!

szívből

Iskolafejlesztés, pályázatok

Az előző számban már beszámoltam arról,
hogy az iskola alapítványa pályázott és nyert a
Menő menzák az iskolában – Egészséges
étkezést és életstílust népszerűsítő programok
elnevezésű EFOP-1.8.5-17 pályázaton, 20
millió forintot. Az összegből tervezzük
iskolakert kialakítását a Fő téri iskolaudvar
kertjében, magas ágyások formájában illetve
ivókút kialakítását az udvaron. Szeretnénk
hasznos és igényes berendezésekkel bővíteni
az iskolai étkezésnek helyt adó önkormányzati
konyhát. Régóta dédelgetett álmunk egy
tankonyha létrehozása, mely a pályázati
forrásnak köszönhetően megvalósulni látszik,
hiszen a konyhai berendezéseket ebből meg
tudjuk
majd
vásárolni.
A
pályázat
természetesen nemcsak eszközbeszerzésből áll,
hanem
budapesti
kirándulásokból,
főzőversenyek lebonyolításából is. Különböző

Új Krónika

táplálkozással,
egészséges
életmóddal
kapcsolatos előadást is hallhatnak majd a
gyerekek, illetve az érdeklődők és ennek
kapcsán hírességek is ellátogatnak hozzánk, de
erről majd a későbbiekben nyújtunk bővebb
tájékoztatást. Elsőként azonban tanulóink
táplálkozási szokásait kellett felmérniük és
rögzíteniük az osztályfőnököknek egy, az erre a
célra kifejlesztett informatikai rendszerben.
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a nagyobb tanulóinknak pedig 2 nagy doboznyi
építőelemet adtak. Az eszközöket technika
órákon, illetve a délutáni foglalkozásokon
fogják használni a gyerekek.
A felsorolásokból is jól látszik, hogy
igyekszünk
minden
pályázati
forrást
felhasználni arra, hogy a diákok tanulási
környezetét szebbé, otthonosabbá tegyük,
szakmai munkánkat pedig magas színvonalon
végezhessük.
Bemutatkozik a leendő elsős tanító néni
Kedves Édesanyák, Édesapák!

Egy hasonló pályázaton 100 000 forint
támogatást, valamint kirándulást nyert az iskola
közössége. A kiírás célja volt az első világháború
centenáriumához kapcsolódóan a történelmi
események megismerése, nemzeti tudatosságra
való nevelés. A pénzösszegből tervezzük egy
rajzpályázat megvalósítását.

Szarka Lászlóné vagyok. A gyerekek Erika
néninek szólítanak. Leendő elsős tanító
néniként szeretnék Önöknek bemutatkozni. A
székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium
angol
tagozatán
érettségiztem.
Tanítói
diplomámat a győri Apáczai Csere János
Tanítóképző Főiskolán szereztem meg.

Ugyancsak
egy
EFOP-os
pályázatnak
köszönhetően iskolánk pedagógusai laptopot
fognak kapni a napokban, saját használatra. Ez
nagyban megkönnyíti munkánkat, segíteni fogja
az órákra való felkészülésben a pedagógusokat.
A testnevelés tantárgy oktatásához szükséges
eszközöket is vásároltunk: mászókötelet,
tornaszőnyegeket, dobbantót a különböző
ugrásformák tanításához.
Az iskola felújítási pályázat is jól halad, lassan a
megvalósítás, kivitelezés fázisába lép és
kezdődhetnek a várva várt munkálatok.
Reméljük, hogy szeptemberben, a következő
tanévet már a szépen felújított iskolaépületekben
kezdhetjük.
Terveink között szerepel még egy 3 napos
balatoni kirándulás pályázati forrásokból történő
megvalósítása, valamikor a következő tanév
elején.
A nyíregyházi Lego gyár jóvoltából iskolánk
adományban részesült. A kisebbeknek DUPLO-t,

2018-ig Székesfehérváron tanítottam. Pályám
első 10 évében a Hétvezér Általános Iskolában,
majd az Ezredéves Általános Iskolában
dolgoztam
annak
megszűnéséig
pedagógusként. Ezt követően 21 éven keresztül
a Felsővárosi Általános iskolában tanítottam a
gyerekeket. 2018. január 29-én jöttem a csóri
Mátyás Király Általános Iskolába. Az iskola
vezetőségétől azt a megtisztelő feladatot
kaptam, hogy a következő tanévtől a leendő
kisdiákokat vezessem be a számok és betűk
varázslatos birodalmába. A kisgyermekeket
nagyon szeretem, így örömmel vállaltam a
megbízatást. Móricz Zsigmond szavaival élve:
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm,
mint valakit megtanítani valamire, amit nem
tud.”
A főiskola elvégzése óta sok tanfolyamon
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vettem részt, hogy megismerjem a legújabb
tanítási módszereket, a tanítást segítő IKT
eszközöket. Az eltelt évek alatt mindig arra
törekedtem, hogy a gyermekek szeretetteljes
légkörben tanulhassanak, szívesen járjanak
iskolába. Az alsó tagozat legfontosabb
feladatának tartom a helyes tanulási szokások
kialakítását. Mindezt játékosan, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, élményekben
gazdagon próbálom megvalósítani. Célom, hogy
tanítványaim jól elsajátítsák a tananyagot. Biztos
alapot nyújtsak, melyre lehet építeni a gyengébb
tanulók esetében is. Figyelembe veszem a
gyerekek egyéni adottságait, képességeit. Arra
törekszem,
hogy
érdeklődő,
vidám,
kiegyensúlyozott személyekké váljanak. Ennek
köszönhetően tanítványaim az alapos tudás
birtokában részt vehettek városi, megyei,
országos versenyeken, ahol szép eredményeket
értek el. Szívesen segítem a gyermekek
szabadidejének hasznos eltöltését. Sok szép
farsangi, Anyák-napi ünnepséget szerveztem
már. Szeretem, ha tantermünk egyedi, otthonos.
Nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való jó
kapcsolat megteremtését. A tanító, a gyermek és
a szülők egymással kialakított kapcsolata, a
kölcsönös bizalom adja az erőt ahhoz, hogy a
nebuló nyitott legyen a világra, s minél több
sikerélményt
éljen
át.
A
legnagyobb
megtiszteltetés számomra, ha rám bízzák
legféltettebb kincsüket, a gyermeküket. Sok
szeretettel várom kis tanítványaimat az első
osztályba.
„A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben,
egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
de mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”
(ismeretlen szerző)
Tanulónk tollából
Hegedüs-Ari Mátyás iskolánk 3. osztályos,
tehetséges tanulója. Jelenleg egy Bécsben
megrendezésre kerülő versmondó versenyre
készül, de ugyanilyen tehetséges a sportban is,
hiszen úszás sportágban korosztálya bajnoka lett.
Az alábbiakban egy írását olvashatják, mely egy
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kedves népszokásról a húsvéti locsolkodásról
szól. Jó szórakozást kívánok hozzá!
Azt a feladatot kaptam, hogy írjak egy pár
gondolatot a húsvéti locsolkodásról. Ezzel a
hagyománnyal egyesek Jézus feltámadását, mások
pedig a közelgő tavaszt ünneplik.
Régen a legények húsvét hétfőn csapatokba
verődve járták az utcákat, a lányok pedig bujkáltak
előlük. Mert akit elkaptak, azokat elhurcolták a
kutakhoz és nyakon zúdították őket egy vödör
hideg vízzel. Úgy tartották, hogy a locsolás
egészséget és áldást hoz a lányra. Sajnos ez a
szokás már majdnem eltűnt hazánkból, de a
húsvéti hímes tojások megmaradtak. Ma már
kölnivel locsolkodnak, és tréfás verseket
mondanak.
Ha lehet, talán még megmenthetjük ezt a
hagyományt. Vannak még, akik vödörrel öntözik a
lányokat, remélem, elterjesztik országszerte,
milyen az igazi locsolkodás!

Tisztelt Adózó!
Az adótörvény értelmében lehetőség van arra,
hogy
jövedelemadójának
1%-a
fölött
rendelkezzen. Az adóelszámoláskor Önnek kell
nyilatkoznia, hogy milyen célra ajánlja fel ezt
az összeget. Kérem, szíveskedjen ezzel
iskolánk alapítványát támogatni.
Kedvezményezett neve: Mátyás Király
Általános
Iskola
Tanulóiért
Tehetséggondozó Alapítvány
Adószáma: 18491414-1-07
Segítségét, nagylelkűségét előre is köszönjük!
Friss hírek, információk: www.csoriiskola.hu

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Cseténé Szabados Amrita Teresa, igazgató

CSAK Önöknek 
Nagy szeretettel köszöntök Mindenkit!
Ez az év is elindult számunkra nagy tervekkel,
sűrű programokkal. Már január elején
üléseztünk, ugyanis találtunk egy nagyszerű
lehetőséget, amivel széppé varázsolhatnánk az
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orvosi rendelő mellett található központi
parkunkat. Ez egy pályázat, amit gyorsan be is
adtunk és nekiálltunk a pályázatban kiírt
feltételek teljesítésének. Fontos, hogy őshonos
növények legyenek megjelölve a telepítésre, a
pályázatban elnyert összeg 60% át kell
növényekre fordítani. Továbbá meg kellett
tervezni, milyen kinti bútorokat állítsunk fel
(padok, pergola, szemetesek). Mindezekhez
persze pontos költségvetési tervet kellett
készíttetni. Ám a legeslegfontosabb kitétele a
pályázat elnyerésének, hogy a falu lakói aktív
részesei legyenek a megvalósításnak már a
kezdetektől egészen a végéig, sőt az
utógondozásban is.
Első körben az iskolásokat kértük meg, hogy
rajzolják le nekünk, milyen parkot tudnának
elképzelni a meglévő helyén.
Aztán meghirdettünk egy nyilvános parktervező
délelőttöt az egyik szombaton, ahol a lakók
ötletelhettek,
meghívott
kertészmérnökök
segítettek nekik a tervezésben. A délelőtt
folyamán megtekinthették a gyerekek rajzaiból
készített
kiállítást
és
szavazhattak
a
legötletesebbre. A rajzkiállítás nyertese: Regecz
Hanna. Gratulálunk Neki!  Nagyon jól sikerült
délelőtt volt. Társasjáték formájában kiraktuk a
parkot utána pedig kimentünk a helyszínre és
emberekből alkottuk meg, amit előzőleg
megbeszéltünk. Ezt drónfelvétellel rögzítettük.

Kicsit meglepett, hogy sokszor jut vissza
hozzánk elégedetlen vélemény, hogy ebben a
faluban nem történik semmi, ez is rossz, az is
csúnya… stb, mégis, most, amikor lehetőség lett
volna arra, hogy mindenki elmondhassa az
ötletét, ezzel is változtasson valamin, ami nem
szép, kevesen vállalták fel, hogy eljönnek és
aktívan tesznek valamit a változásért.
Nem baj, ha elnyerjük a pályázatot, lesz még
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lehetőségünk arra, hogy együtt dolgozzunk,
hiszen a növényeket el kell ültetni, a kerti
bútorokat le kell festeni…
Örömhír viszont, hogy két nagyon kedves
gesztust kaptunk. Az egyiket a helyi
asztalosoktól. Felajánlották, hogy nyertes
pályázat esetén csak a fa alapanyagot kell
megvennünk, a bútorok elkészítését és
felállítását vállalják.
A másik felajánlás az önkormányzattól jött.
Szintén sikeres pályázat esetén, a mi
munkálatainkhoz
hozzájárulva,
az
önkormányzat megcsinálja a parkon keresztül
vezető járdákat.
Azt
gondolom,
ezért
már
érdemes
megmozdulni. Kérlek Benneteket, keressétek
Ti is a lehetőséget, hol tudtok ebbe a
folyamatba becsatlakozni, akár anyagi
támogatással, akár alapanyaggal, vagy a
munkátokkal. 
A következő szívderítő programunk a
Kiszebáb égetés és a boszitánc volt. Lelkesen
készültünk, a próbák nyilvánosak voltak.
Örültünk, hogy ilyen sokan eljöttetek
megnézni bennünket, sőt még táncolni is
beálltatok. Reméljük jövőre a próbákra is
eljöttök és megtanuljátok velünk a télűző
táncot. 

Az év hátralévő részében sem fogunk
tétlenkedni, még sok érdekes programot
állítottunk össze Nektek!
Többen panaszkodtak, hogy nem értesülnek a
programjainkról. Itt a Krónikában leközöljük
az egész éves program tervet. A facebookon
követhetőek vagyunk. Ott mindig megjelennek
az aktualitások eseményben. Szórólapozunk,
plakátolunk és a csor.hu-ra is kitesszük az
információkat.
Ezeken
kívül
a
falu
levelezőlistáján keresztül is kiküldjük e-
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mailben. Sajnos ennél többet nem tudunk tenni.
Kérlek Benneteket, hogy figyeljétek ezeket a
forrásokat és akkor biztosan nem maradtok le
egy programról sem.
CSAK 2018. évi eseménynaptár
Április
01. Locsolóbál 21 órától
07. Falutakarítás 9 órától
17. Költészet napja (Polgármesteri Hivatal) 1730-tól
Május
01. Májfa állítás 16 órától
26. Kemence szülinap- Gyereknap (májusfa
kitáncolás, gyereknapi programok)
30. Kihívás napja – egész nap
Június
23. Szentivánéji bál
Szeptember
29. Káposzta fesztivál (esőnap. okt. 6.)
November
09. Márton napi felvonulás, esőprogram:
Kultúrház - játékos vásár
• Retro disco
December
02. I. Advent
06. Mikulás ünnepség,
09. II. Advent
16. III. Advent- Karácsonyváró nap
23. IV. Advent
Az év további programjaira is nagy szeretettel
várunk Benneteket! Bízom benne, hogy még
mindig úgy gondoljátok, a CSAK aktívan
dolgozik a falu életének színesítésében,
célkitűzéseink értelmesek és előremutatóak.
Remélem továbbra is támogattok bennünket,
akár
anyagilag,
akár
azzal,
hogy
rendezvényeinken egyre többen részt vesztek.
Számlaszámunk:
10400889-50526785-75751003
Bódis Veronika elnök
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Mozgalmas decemberünk volt, az adventi első
hétvége műsorát az Egyesület tagjai
színesítették énekeikkel, de mindegyik további
alkalmon is részt vettünk, a már-már
hagyománynak tekinthető énekkel: Adventi
hírnök, friss fenyőág.
Decemberben karácsonyváró alkalmon is részt
vettünk a Nyugdíjasok és Idősek Életet az
Éveknek rendezvényén, ahol szintén énekekkel
színesítettük az adventi készülődést.
December végén - a már szintén
hagyományosnak
mondható
évzáró
összejövetelt tartottuk meg finom ételekkel,
italokkal, süteményekkel, amelyet most
összekötöttünk
születésnapokkal,
hiszen
Langenbacher
János
tagtársunk
kerek
évfordulót ünnepelt, Samu Mihály éppen
decemberben kezdte élvezni nyugdíjas idejét,
és felesége, Samu Mihályné Éva is a karácsony
utáni napokban ünnepelte születésnapját.
Januárban kedves háziorvosunk és tagunk, Dr.
Nap Ágnes nyugdíjba vonulását ünnepeltük
egy titokban szervezett kedves rendezvénnyel,
ahol a falu apraja-nagyja köszöntötte drága
doktornőnket.
Mind Áginak, mind Misinek nyugodt, de aktív
nyugdíjas éveket kívánunk!
Márciusban az 1848-as forradalom és
szabadságharc évfordulóján a CSAK-kal és a
Polgárőrséggel együtt ünnepeltünk. A - ahogy
mi elneveztük őket - katonafiúk Kossuthnótákat daloltak el.
Természetesen a próbák is folynak heti
rendszerességgel, Simon Nikolett Karolin
vezetésével a népdalkör gőzerővel készül a
Vass Lajos Népzenei verseny középdöntőjére,
illetve a katonafiúk megkezdték a felkészülést
a Tiszti Klubban minden évben megrendezett
Katonanóta és Katonadal fesztiválra, amelyre a
Honvéd Nyugállományúak klubja évek óta
visszavárja őket, és ők örömmel tesznek eleget
a meghívásnak.
Bíró Ágnes

Nyugdíjasok hírei

Köszöntjük a 2017-ben született
újszülöttek!

A Jó Barátok Nyugdíjas Egyesület életének
mozzanatairól számolnék be néhány sorban.

Lődi Milán Adrián (január 21.)
Anya: Márta Ildikó, Apa: Lődi László
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Szabó Zsombor (január 27.)
Anya: Fehér Ibolya, Apa: Szabó Ákos

Ivanics Orsolya (december 5.)
Anya: Kimlei Annamária, Apa: Ivanics Tamás

Egyed Lora Anna (március 1.)
Anya: Hegedűs Petra, Apa: Egyed Márk

Izsay Nóra (december 7.)
Anya: Izsay-Szilicsány Mária, Apa: Izsay
Krisztián

Madár Sebestyén (Március 7.)
Anya: Veress Terézia, Apa: Madár Zsolt
Bíró Lara Amira (március 14.)
Anya: Bíró-Stanka Zsanett, Apa: Bíró Zsolt

Kövics Péter Benjámin (december 25.)
Anya: Kövicsné Csermely Mónika, Apa:
Kövics Péter
Szántayné Mikáczó Krisztina védőnő

Németh Mia (március 31.)
Anya: Némethné Kovács Szilvia, Apa: Németh
Gábor

TISZTELT LAKOSSÁG!!

Bognár Bence (április 11.)
Anya: Tóth Erika, Apa: Bognár Csaba

A Csóri Polgárőrség kéri a támogatói
segítségét!

Mórocz Gábor Eliot (április 19.)
Anya: Horák Fanni, Apa: Mórocz Gábor
Bogdán Milán (május 31.)
Anya: Ignácz Mónika, Apa: Bogdán Sándor
Szedlák Milán (június 4.)
Anya: Szedlákné Palkovics Kitti, Apa: Szedlák
Dávid
Zsuzsics Junior Rómeó (június 20.)
Nevelőanya: Mázsa Mónika, Nevelőapa: Mázsa
Zoltán
Szekfű Ádám (augusztus 1.)
Anya: Varga Petra, Apa: Szekfű Gergely
Orosz Tamara (augusztus 27.)
Anya: Orosz Piroska Márta, Apa: Orosz Ferenc
Farkas László Zsolt (szeptember 29.)
Anya: Farkasné Szemenyei Kitti, Apa: Farkas
László
Katona Vivien Julianna (október 10.)
Anya: Lengyel Melinda Zsanett, Apa: Katona
László
Katona Viktória Melinda (október 10.)
Anya: Lengyel Melinda, Apa: Katona László
Sziksz Katalin Anikó (október 13.)
Anya: Kurai Anikó, Apa: Sziksz László
Péter Bence (október 18.)
Anya: Hanea Tímea, Apa: Péter Róbert

Elérkeztünk
megint
az
adóbevallások
kitöltéséhez és leadásához. Szeretnénk
megköszönni a tavalyi adó 1%-okat ami
segített a munkánk és céljaink elérésében.
Kérek minden kedves ismerőst és ismeretlent,
hogy az idén is támogassanak minket adójuk
1% -ával.
Az adó számunk a következő 18500457-1-07
Egyesületünk tagdíj befizetésekből és az
önkormányzat
lehetőségeihez
mérten
támogatásból tartja fenn magát, melyek mellé
szeretnénk
kérni
az
ŐN-ÖNÖK
TÁMOGATÁSÁT is, hogy munkánkat egyre
hatékonyabban és egyre színvonalasabban
tudjuk ellátni.
Az egyesület önökért a faluért van, önkéntes
alapon. ezért fizetséget nem kapunk.
A támogatását az alábbi célokra szeretnénk
felhasználni:
• Üzemanyag beszerzés, gépkocsijavítás, ami
egyre nagyobb terhet ró egyesületünkre
• Ruházat vásárlás, hogy polgárőrhöz méltóan
tudjunk megjelenni szolgálataink alatt.
Amennyiben támogatja egyesületünket, azt
kérnénk az OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11736006-20396684 számú bankszámlánkra
átutalni. Amennyiben személyesen szeretné
támogatását eljuttatni hozzánk, akkor azt
megteheti az egyesület pénztárosánál Rácz
Péternél.
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Egyesületünk KÖZHASZNÚ, ezért amennyiben
vállalkozó és az átutaláson feltünteti adószámát,
igazolást tudunk kiállítani, mellyel csökkentheti
társasági adó alapját, mivel ráfordításként
elszámolhatja.

Az Önök segítségével továbbra is a falu
biztonságáért tudunk tenni. Segítségét előre is
köszönjük.
A Csóri Polgárőrség Közhasznú Egyesület
nevében:
Kalmár László

EGYHÁZI HÍREK
Kedves Olvasó!
Szeretném ismertetni a húsvéti ünnepkörhöz
tartózó eseményekről az érdeklődőket.
Március 29-én Nagycsütörtökön 15 –kor
szentmise az utolsó vacsora és az
Eucharisztia megalapításának emlékére.
Március
30-án
Nagypéntek
15-kor
keresztút, Passió, a kereszt ünnepélyes
tisztelete.
Március 31-én Nagyszombat 12 órától
látogatható a szentsír
15 órakor kezdődnek a szertartások,
tűzszentelés, keresztvíz-szentelés, szentmise
feltámadási körmenet.
Április 1-én Húsvét 9.30-kor ünnepi
szentmise.
Április 2-án Húsvéthétfő
9.30-kor
szentmise
Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánok
minden kedves olvasónak!
Müllnerné Paitli Éva

2018. március 29.
Beszámoló a Nagymamám konyhája című
kiállításról és helyi értékeink
bemutatkozásáról Lakitelken
A helyi értéktárbizottság 2017. októberi–
novemberi
néprajzi-történelmi
előadássorozatát decemberben a Nagymamám
konyhája című kiállítással folytattuk az
önkormányzat tanácstermében. A kiállítást az
NMI Művelődési Intézet Fejér Megyei
Irodájának szakmai támogatásával valósítottuk
meg. A tárlat a falu 1960-as éveket megelőző
konyhakultúráját mutatta be egészen az 1800as évek második felétől kezdve. Korabeli
bútorok,
szőttesek,
falvédők,
konyhai
eszközök,
receptek,
szakácskönyvek
jelentették a kiállított tárgyak zömét. A
kihelyezett emlékeket harminc csóri vagy
Csórról elszármazott családtól gyűjtöttük
össze.
A
legrégebbi
eszközök
a
Falumúzeumból származtak. A családok
felajánlásait ezúton is köszönjük. A kiállítás
során igyekeztünk megjelölni a tárgyak pontos
szerepét és eredetét. Ennek különösen a
monogramos szőtteseknél volt jelentősége. A
gyűjtött anyag szakszerű bemutatását Horváth
János irányította; a tárgyakat a kiállítótérben
Csete Krisztián, dr. Hári Gyula. Hári István,
Horváth Lajos rendezte be, a bútorok (kredenc,
stelázsi, sparhelt, asztalok, lóca) és a tárgya
egy részét bemutató paravánok szállításában
Hári László és Németh Kristóf segített. A
bútorokon a szükséges javításokat Csehi
Sándor vállalta.
2017. december 5-én a kiállítást nagy
érdeklődés mellett Máhr Zoltán, az NMI
Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodájának
vezetője és dr. Hári Gyula, a helyi
értéktárbizottság elnöke nyitotta meg. A
megnyitót helyi gasztronómiai értékek tették
hangulatossá: a káposztás rétest Csete
Sándornénak, a káposztás pogácsát Hollósi
Györgynének, a baglyasi rizlingből készült
fehérbort pedig Hári Istvánnak köszönhettük.
Az elmúlt napok eseményeiről is beszámolunk
itt röviden. 2018. március 23 és 25. között az
NMI Művelődési Intézet a Lakiteleki
Népfőiskolával közösen a Mezőgazdasági
Minisztérium és a Hungarikum Bizottság
támogatásával Minden értéknek legyen
közössége! Érték – Közösség! címmel
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országos szakmai konferenciát szervezett. A
rendezvényre megyénként két települést és
határon túli szervezeteket hívtak meg. Jelentős
sikernek tarthatjuk, hogy a szervezők úgy ítélték
meg, hogy a közösségi szervezőmunka
színvonala és eredményei alapján Csór
községnek is ott a helye a konferencián. A
háromnapos esemény több elemből állt. Egyrészt
a
meghívottak
szóban
ismertethették
eredményeiket, egy kiállítótérben bemutathatták
helyi
értékeiket
(gasztronómiai
jellegzetességeket, tárgyakat, kiadványokat),
valamint folyamatos volt a tapasztalatcsere arról,
milyen jó módszerek vannak a helyi értékek
felkarolására, megismertetésére s azokon
keresztül a települési közösségek fejlesztésére.
Értéktárbizottságunk
bemutatta
a
helyi
civilszervezetek előremutató kezdeményezéseit:
a sportegyesületek közösségteremtő erejét és
színvonalas munkáját, a Csóri Alkotó Közösség
programjait, terveit, a Csóri Csukások
Turisztikai Egyesület távlati terveit és
turistáknak szóló programjait, a Jó Barátok
Nyugdíjas
Egyesület
és
kórusának
hagyományőrző céljait. Hangsúlyt kapott a helyi
értéktárbizottság elmúlt években végzett
munkája a helyi értékek megismertetése terén
(kiadványok,
film,
tájékoztató
táblák,
információs térkép, előadások, kiállítások). A
rendelkezésünkre
bocsátott
helyen
Pusztaszabolcs, a másik meghívott megyei
település
mellett
Horváth
Lajos,
az
értéktárbizottság tagja és Máhr Zoltán
irodavezető berendezték értékasztalunkat, ahol
kiadványaink mellett láthatták az érdeklődők a
CSAK és a Csóri Csukások programjait, Buresné
Mészáros Edit nemrég lejegyzett helyi népdalait
és gasztronómiai kínálatunkat. A káposztás
pogácsát ezúttal is Hollósi Györgynének
köszönjük meg. Emellett helyi termelők
palackozott borait mutattuk be: Hári István
fehérborát Baglyasról, a vörösborok közül pedig
Szemenyei Károlyét és Sipos Sándorét a
Gacsóból, Rédei Józsefét Iszkáról. A borokhoz a
csóri MAG-SZI Kft. jóvoltából palackozott
karsztvizet s az abból előállított szikvízet
kínáltuk. Minden felajánlást ezúton köszönünk
meg
önkormányzatunk
értéktárbizottsága
nevében. Mind ezek, mind a bemutatott
kiadvány (Bevezetés a települési értéktárba)
osztatlan érdeklődést váltott ki; a megbeszélések

2018. március 29.
során pedig érezhetően értékelték településeink
közösségeiben, egyesületeiben folyó munkát. A
konferencián a döntéshozók jelezték a
következő pályázati lehetőségeket, amelyekkel
az ismertetett szakmai-közösségi munka
anyagi támogatását tervezheti tovább minden
közösség. Bízunk benne, hogy településünkön
is lesz lehetőség és akad energiánk a
megkezdett, elindult folyamatok folytatásához!

Csóri enteriőr Lakitelken
dr. Hári Gyula

SPORT
Kölyök Atlétika
Lassan hagyománnyá nemesedik a Kölyök
Atlétikai versenyek szervezése Csóron, mert
ebben az évben már harmadik alkalommal
jöttek községünkbe az egész megye területéről
gyerekek, hogy eldöntsék, ki lesz Fejér Megye
bajnoka 2018-ban.
Mint minden évben, most február első hetében
került sor a bajnokságra. A megjelent
gyerekeket, tanárokat és kísérőket Csete
Krisztián polgármester úr köszöntötte, kívánva
nekik sportszerű küzdelmeket valamint jó
versenyzést.
A verseny során hét próbát kellett teljesíteni
minden csapatnak. Ezek között voltak időre
futások, váltóversenyek, volt többféle célba
dobás, de a helyből távolugrás és a
koordinációs létra által teremtett nehézségek is
próbára tették a résztvevők tudását.
Az "A" csapatunk azzal a céllal vetette magát a
küzdelembe, hogy itthon tartsa egy évig a
vándor
kupát,
amelyet
2017-ben
a
szabadbattyáni iskola vitt el megőrzésre. A "B"
és a "C" csapat feladata most az volt, hogy a
gyerekek szerezzenek rutint, és egy év múlva
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már az "A"csapat tagjaként sikeresen vegyék fel
a harcot ellenfeleikkel.
Bármennyire is törekedtünk a kupa itthon
tartására, ezúttal is "csak" a második hely jutott
nekünk (lent a fényképen az ezüstcsapat). El
kellett ismernünk, hogy most a szabadbattyáni
csapatnak jött ki jobban a lépés, és
megérdemelten kaphatták a gyerekek az
aranyérmeket jutalmul.
A dobogó tetején Máté, előtte edzője
Csak kicsivel maradt el tőle Soltész Benjámin, aki
a juniorok között versenyezve az ötezer méteres
távon életében először - de reméljük nem utoljára ezüstérmes lett. Úgy látjuk, hogy ez az érem nagy
lökést adhat Beninek további sportpályafutását
illetően.

Őze Tibor edző

Teke hírek
A verseny befejezéseként a bajnoki érmeket
Cseténé Szabados Amrita Teresa adta át a
gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak.
Iskolánk szülői munkaközössége pedig az előbb
még versengő diákokat egy asztalhoz ültette, és
mindenkit meghívott egy szelet igazi, finom
zsíros kenyérre, és egy üdítőre.
A gyerekek nevében is bátran mondhatjuk, nem
adjuk fel, és bízunk benne, erőfeszítésünket
2019-ben siker koronázza, és mienk lesz a
vándordíj.
A II. helyezett csapat névsora: Nagy Mirella,
Rabóczki Dóra, Bartók Letícia, Vizi Zsófia,
Jezsoviczki László, Szakács Gábor, Madár
Levente, Fister Bálint.

Gyaloglás
Mint azt nagyon sokan tudják, hogy a Csóron élő
fiatok közül többen is atletizálnak, azon belül is a
gyaloglást űzik versenyszerűen. Akikről most ez a
rövid cikk szól szép sikereket értek már el a
székesfehérvári Hunyadi DSE atlétáikként.
Varga Máté, aki az elmúlt években a serdülők között
nyert már hat bajnoki címet, most további eggyel
gyarapította legfényesebb érmei számát. 2018.
február 10-én Budapesten rendezte meg a Magyar
Atlétikai Szövetség Magyarország Junior és Ifjúsági
fedett pályás országos bajnokságát. Máté jó
tempóban gyalogolt végig, amelynek a jutalma
egyéni csúcs lett, valamint bajnoki aranyérem,
amellyel a dobogó legfelső fokára állhatott.

Befejeződött a Csóri amatőr teke 2017-18. évi
csapatbajnoksága. 10 csapatos versenyen 67
versenyző szerepelt a bajnokságon.
1. Nemzeti Front 30 pont, 2. Majdnem Titkos 30
p, 3. T.T.H. 26 p, 4. Bandi-ták 24 p, 5. Király
Dámák 18 p, 6. Insolidum 16, 7. Kismenők 12 p, 8
M.T.B. 10 p, 9. Retro 8 p, 10. Kincsesbánya 6 p
A férfi egyéni versenyt Németh Zsolt nyerte
megelőzve Magdics Zsoltot és Sipos Ádámot.
A női egyénit Magda Lilla nyerte Szabó Erika és
Hegedűs Andrea előtt. Az ifjúsági kategóriában
Bognár Norbert nyerte megelőzve Ifjú Jezsoviczki
Csabát és Ifjú Sziklási Tibort.

A TOP 12 verseny végeredménye:
Napi verseny végeredmény:
1. Csete Krisztián (Király Dámák) 293 fa
2. Bognár Norbert (Kismenők) 289 fa
3. Feltein István (Király Dámák) 281 fa

Egyéni bajnokság végeredmény (összetett):
1. Csete Krisztián 559,4 fa
2. Bognár Norbert 558,8 fa
3. Feltein István 544,2 fa
Az NBII ben is zajlanak még a fordulók, a
megfiatalított csapatunk a 10 helyen tartózkodik.
Csapatunk jól kezdte a tavaszi fordulót és
elmozdult a tabella végéről és előre láthatólag
megtudjuk tartani NB II-es szereplésünket.
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Májusban U 18-23 világbajnokság lesz Kolozsváron,
jó hír hogy Hári Boglárka (FTC) és Jezsoviczki Anna
(Balatoni Vasas SE) versenyzői kerettagok. Sok
sikert kívánunk nekik.

Csehi Sándor

Labdarúgás
A 2017-2018-as labdarúgó szezon kezdete az
időjárási körülmények miatt nehezen indult el.
Három mérkőzése is elmaradt a felnőtt
csapatnak. A megtartott két mérkőzésen először
Válon kaptunk ki 6-2-re, majd hazai pályán a
Mánytól ugyanennyire.
Az ifjúságiak eddigi egyetlen mérkőzésükön 30-ra legyőzték hazai pályán a Mány csapatát.
Az öregfiúk szintén egy mérkőzésen vannak túl
tavasszal. Peremartonban győztek 3-1-re.
CSK

Ennyivel még tartoztunk
A tavalyi esztendő utolsó Krónika számából
kimaradtak fotók a szeptemberi szüreti
felvonulásról. Elnézést kérünk, s most
természetesen pótoljuk!

A fotókat Varga Krisztián (Búvár) készítette!

Dr. Lukács László néprajzkutató
előadása 2017. október 20-án a
községházán az Értékműhellyel a
századok nyomában című
előadássorozatban (1. rész)
Tisztelt Polgármester Úr, kedves hallgatóim!
Nehéz erről a témáról úgy előadást tartani,
hogy nemrég jelent meg Csór értékeiről egy szép
kötet [Bevezetés a települési értéktárba címmel].
Az új könyvről részben az újságban is olvastam,
részben a legutóbbi megyei értéktárbizottsági
ülésen is halottunk már róla. Már 50 éve
foglalkozom néprajzzal, de egy adott település
néprajzát nem ismerhetem olyan mélységig, mint
az, aki csak egy faluval foglalkozott.
Csór egyik leghíresebb értéke a Mátyáshagyomány és a csóri káposzta: ezek már
túlmutatnak ennek a kicsiny falunak a határain.
Ezek már országos jelentőségűek. A többiről is
kutattam, nemcsak a csóri csukáról, hanem más
csóri nevezetességről. Például a könyvemben
írtam, hogy Mátyás király vadászterülete Csór
Halesz nevezetű határrészében volt. Talán
ismerős a Halesz nevű hely Csóron. Rajta
tizenhárom
szilfa
ékeskedett,
amelyek
árnyékában sokszor megpihent a király. Közölük
egyet az 1950-es években is Mátyás király
fájának tartottak. A király Csór határában,
Gusztuspusztán is nagyon szívesen vadászott.
Egyszer azt is mondta, ilyen helyen gusztus
vadászni. Rajta is maradt a Gusztus név.
A csóri csuka mondát teljesen kidolgoztam —
amennyire lehetett. Az az örvendetes, hogy ez a
mai napig benne van a község életében. Csór
község címerén is ez az anekdota jelenik meg. A
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vendéglős tányéron nyújtja a máj nélküli csukát,
Mátyás király pedig a jobb kezében magasra emeli
a büntetőeszközét, a palotai pálcát. A címerpajzsot
két oldalon oroszlán és holló tartja. Holló volt
Mátyás király családjának a címerállata. Mátyás
ragadványneve, a Corvinus is azt jelenti, hogy
holló. Vadászkastélya a szomszédos Várpalotán
volt, így gyakran megfordult itt. A várostól
északnyugatra,
a
Bakony
szélén
sűrű
mogyorófabokrok közé rejtve Pusztapalota romja
látszik. Palotai mulatóhelyéről és halastaváról Oláh
János
történész
tudósításából
olvashatjuk:
„Északra a palotai Bakonyban sűrű fákkal és
bokrokkal védett helyen állott Pusztapalotának
omladéka, amely I. Mátyás király kedvenc nyári
mulatóhelye vala.”
Palotától egy órányira, nyugatra terül el a
Kikeri-tó. A szóbeszéd azt tartja, hogy ez Mátyás
király halastava volt. Csóron létezett is a falu
közepén, a Palotára vezető úton egy vendéglő,
melyet a mai napig is Csóri Csuka Csárdának
neveznek.
Dénes Gyula bácsi, aki 1902-ben született
Csóron, 1990-ben egy hangfelvételen elmesélte,
hogy ő miképp hallotta a mondát. „Csóri csuka
nincs májája, megette a pap kutyája!” Ez a
változat, amelyet Gyula bácsi elmondott, nem
teljes, hiányzik belőle a palotai pálca, a büntetés
motívuma. Csóron a teljes változat is ismert, és ez
került a címerre. Egy másik monda szerint: Az
igazságos Mátyás gyakran felkereste palotai
kastélyát; a nagy király nemcsak a vadat, hanem a
halat is szerette. Ezért gyakran átszalasztották az
udvari cigányt Csórra, hogy az itteni híres
halastóból csukát hozassanak a királyi ebédhez.
Egy alkalommal a szakács nem találta a csuka
máját, mert a torkos cigány elcsente és megette.
Nem tudtak mást tenni, a mája nélkül tálalták fel a
halat. No, hiszen nem tetszett ez a királynak,
mindjárt követelte a csemegéjét. Az inas küldte a
szakácsot, a szakács a kuktát, a kukta pedig a
cigányt. Hol a csuka mája? – húzta össze
szemöldökét a király. A cigánynak ekkor már
inába szállt a bátorsága. Azt gondolta, hátha egy
kis hazugsággal megmentheti az irháját. Felséges
királyom, ez csóri csuka, nincs neki mája! Megette
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a pap kutyája! –Vagy úgy! – szólt a király. –
Csóri csuka nincsen mája, palotai pálca nincsen
száma! Lekapták a tíz körméről a cigányt és
számolatlanul vertek a boldogabbik felére. Így
jár, aki torkos és hazudozó.
(Folytatjuk)

Programajánló
Április 7.
2018. április 7-én (szombaton) 9 órától települési
takarítási napot tartunk. Célunk, hogy minél többet
felszámoljunk az illegális hulladéklerakások közül.
Gyülekező a Posta előtt! Kesztyűt, zsákot mi
biztosítunk! Aki kertészkedni szeretne, arra is lesz
lehetőség a Fő téri parkban és környékén. Tegyük
közösen szebbé Csórt!

Április 11.
Költészet napja. Helyszín: Csór, Polgármesteri
hivatal tanácsterme. Időpont: 17.30. A szervező:
Csóri Alkotó Közösség. Központi téma: Radnóti
Miklós költészete. Fellép a Szabad Ötletek
Színházának négy művésze. Mindenki elhozhatja
kedvenc Radnóti versét, vagy idézetét.

Május 1.

Májusfa állítás a Fő téren, 16 órától.

Május 26.

Gyereknapot szervez a Csóri Alkotó Közösség a Fő
téren. Az egész napos színes programokra minden
gyermeket és szülőt szeretettel várnak! Ez a nap
egyben a májfa-kitáncolás és a kemence
születésnapja is lesz.

Június 9.
Nagyszabású lovas ügyességi napot (egész napos)
szerveznek Csóron, a Balo Bau melletti füves
magánterületen. Az esemény jótékonysági jellegű.
A bevételt az óvodai nevelés segítésére szeretnék a
szervezők fordítani. Részletes eseménylistát
később adnak közre a szervezők.

Augusztus 24-25.
X. Csukafesztivál. Részletes programot a nyári
újságban közlünk! 25-én gálamérkőzést rendeznek,
ahol a csóri 1998-as feljutó csapat játszik majd az
Illés Bélát is soraiban tudó MTK öregfiúkkal.

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!

