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Bíró András: Ez a húsvét 
 

Ez a húsvét olyan ünnep, 
fák, virágok megzsendülnek, 
mintha húznák-vonnák őket, 
oly sebesen, gyorsan nőnek. 

 
Ez a húsvét olyan ünnep, 
fiatalok megszédülnek, 

összebújnak, sugdolóznak, 
szavakból szép jövőt fonnak. 

 
Ez a húsvét olyan ünnep, 

Szelek, vizek megperdülnek, 
Hol a napfény, hol a zápor 

Nyes nagyobb részt a határból. 
 

Ez a húsvét olyan ünnep, 
Sírás és bánat, elülnek. 

Minden örül, hogy létezhet, 
Hogy nagy lélegzetet vehet. 

 
Ez a húsvét olyan ünnep, 
Bocsánata van a bűnnek 

Fönt a hegyen az a Kereszt 
Új élet útjára ereszt. 

 
A tél szennyét mind lemosva 

Készülődünk a holnapra, 
A pünkösdre, szép pünkösdre, 

Lángos csodák jövésére. 
 

Szirmos jövőnk féltve, óva 
Készülődünk még nagyobbra, 

El nem érhető csodára: 
Örökös harmóniára.  
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A Polgármester naplója 
 
Tisztelt Polgárok! A tavaly decemberi Új-
Krónika megjelenése óta eltelt időszak 
eseményeiről szeretném Önöket tájékoztatni. 
 
Mindenki életében a tél a megnyugvás, a felkészülés 
időszaka. Nagyjából igaz ez az önkormányzatok 
esetében is. A beruházások ilyenkor megállnak, a 
munka átterelődik az íróasztalokhoz. Hogy aztán a 
tavaszi jó idő beköszöntésével újból felpörögjenek 
az események. Így volt ez velünk a mögöttünk 
hagyott télen is. Ebben a cikkben részletesen nem 
fogok írni a frissen beadott pályázatokról, valamint 
arról sem, hogy hol történt meg az eredmény 
kihirdetése és hol várakozunk még az elbírálásokra. 
Kérem, olvassák el a Pályázati hírek című írásomat. 
Annyit azért már most leírok, hogy érdemes! 

Januártól március közepéig folyamatosan 
dolgoztunk a pályázati anyagok összeállításán. 
Ennyire mozgalmas, pörgős időszakot még nem 
nagyon éltem át. Köszönettel tartozom minden 
kollégámnak, hiszen a költségvetési időszakban 
ebből a plusz teherből rájuk is jócskán rakódott. És 
természetesen ott voltak még a tavalyi évben elbírált 
nyertes pályázataink is, amiknek a kivitelezési 
előkészítése is megkezdődött. Elsőként szeretnék 
szólni a Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítéséről. Itt 44,5 millió forintból elkezdjük 
a hőszivattyús fűtési rendszert kiépíteni, valamint az 
épülethez tartózó naperőművünk feltelepítésének 
egy részét is megoldjuk. A teljes napelem 
mennyiséget egy második pályázatból kívánjuk 
felszerelni. Ha a teljes beruházás megvalósul, akkor 
a hivatal és az óvoda a jövőben fűtési szempontból 
automatizálva lesz, egyben áram és fűtési díjat nem 
kell fizetnünk. A beruházásnak köszönhetően a 
becsléseink szerint évente 5-6 millió forint között 
lesz a megtakarításunk. A kivitelezés az 
áramhálózat átalakításával fog megkezdődni, ebben 
az évben az első fázis várhatóan el is készül. 
Folytatnám az orvosi rendelővel, hiszen ott is 
energetikai fejlesztésbe fogtunk (28 milliós 
beruházás). Március végével az ácsok végeztek, az 
épület gyönyörű új tető kapott. Itt most szintén az 
energetikába lépünk át, hiszen felkerülnek a 
napelemek és hőszivattyúk lesznek beüzemelve. A 
projekt zárásaként az épület környékét szépítjük 

meg a nyár végéig annyira, amennyire a pénzügyi 
keret engedi. A harmadik futó beruházásunk a 
Belátó utca-Radnóti utca burkolat felújítása, 
részleges cseréje (25 millió forintos összegben). 
Amikor az újságunk megjelenik, akkor ezt a munkát 
már elvégezték és minden bizonnyal a felelős 
műszaki szakértő is átveszi majd. Úgy vélem, hogy 
sikerült a lakosokkal megtalálni az összhangot és a 
munkavégzés okozta kellemetlenségek ellenére 
sokat fog javulni ezekben az utcákban a közlekedés 
minősége. Lássuk a negyedik projektünket. 
Külterületi utak fejlesztése, útmenti keresztek 
renoválása, valamint a Csór-iszkai kápolna felújítása 
(23 millió forint). 650 méternyi, jelenleg földes-
murvás utat fogunk mart aszfaltos burkolattal ellátni 
a Belátóban és Baglyas szőlőhegyen, két útmenti 
keresztet restaurálunk majd, valamint a szőlőhegyi 
kápolnát újítjuk meg, sajnos csak részben. A végére 
hagytam egy másik külterületi pályázatunkat. A 
tavaly júliusi nagy viharban megrongálódott 
szőlőhegyi utak helyreállítására 4 millió forintot 
fordíthatunk az állami vis maior keretből. Csak 
helyreállításról lehet szó, nagy csodákat nem szabad 
ettől várni. 

Február elején, egy viharos szeles éjszakán a 
tornaterem tetejét megkezdte a szél. A biztosító a 
kár rendezését vállalta ugyan, de sajnos március 
végéig a kivitelező még nem tudott nekilátni a 
munkának, mivel a szükséges és már legyártott 
alapanyagok nem érkeztek meg. Bízom benne, hogy 
rövid időn belül megoldódik a problémánk. 

Az ukrajnai háborús helyzet miatt önkormányzatunk 
úgy döntött, hogy a március elején megüresedő volt 
ifjúsági házat egy menekült családnak biztosítja, 
ameddig arra szükség van. Egy több mint két éve 
Várpalotán dolgozó fiatalember jelentkezett be, 
akinek a felesége és a kislánya pár napja érkezett 
meg Ukrajnából. Ők hárman költöztek ki hozzánk 
Csórra. Isten ments, hogy érzelgősködjek, a 
szentimentalizmus is távol áll tőlem, de akkor is le 
kell írnom. Amikor az interneten keresztül 
bútorokat, háztartási eszközöket kértünk, akkor 
rengetegen jelezték, hogy segíteni akarnak. A lakást 
egy helyi vállalkozó az első szavunkra gyorsan 
kifestette, az udvart szépen rendbe raktuk, a család 
pedig március 24-én beköltözött. Köszönök 
mindenkinek mindent! És megemlíteném még, hogy 
van egy házaspár, akik itt a faluban önkéntesen 
vállalták egy ukrán menekült család befogadását. 
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Ők is itt laknak már. Én a magam részéről 
megemelem a kalapom a tettük miatt! 

Beszámolómat az elmúlt időszak testületi üléseinek 
összefoglalójával zárnám. 

December 16-i rendkívüli ülés: Módosításra került a 
Helyi Építési Szabályzat. 

2022. január 20-i ülés: 
Döntés született, hogy a tavaly nyári vis maior 
káreseményre nyert állami támogatásból és a 
zártkertes pályázatra nyert finanszírozásból 
megindítjuk a helyreállítás előkészítését. A 
képviselők egyhangúlag támogatták az 
önkormányzat szociális tűzifa pályázatát a 2022-es 
esztendőre. Közösen döntöttünk, hogy milyen 
témákban pályázunk az idei év első Magyar Falus 
pályázatán. A kormányzati szabályozás miatt 
elfogadásra került a polgármester módosított bére és 
költségtérítése. Lakossági beadvány után a 
képviselők döntöttek arról, hogy a Fő téri 
iskolaépület előtti fekvőrendőröket át fogjuk 
alakítani. A munkát áprilisban elvégezzük. 
Február 15-i rendkívüli ülés: 

Tárgyaltuk a 2022. évi költségvetést, de nem 
fogadtuk el.  

Február 24-i ülés: 
Új tag került megválasztásra a szociális bizottságba 
és az Értéktár Bizottságba. Elfogadásra került az 
önkormányzat 2022. évi költségvetése. Itt 
engedtessék meg annyi, hogy véleményem szerint 
az idei évi költségvetés az elmúlt évekhez képest 
jóval kiegyensúlyozottabb, letisztultabb. Sajnos 
saját fejlesztési forrást továbbra sem tudunk benne 
képezni, de a hiányt közel a nullára csökkentettük. 
Ehhez azonban kellettek az elmúlt évek 
racionalizáló intézkedései. Továbbá… Kiválasztásra 
került a vis maior pályázatunk kivitelezője 
(Sárépszer Kft.), valamint a zártkertes pályázat 
esetében is megtaláltuk mind az útjavításra 
(Sárépszer Kft.), mind a kápolna felújításra a 
vállalkozót (Varga József). Döntöttünk, hogy a 
víziközmű hálózatokra (csatorna, víz) új 
tarifarendszert dolgozunk ki. A vízhálózatra a 
rákötési díj 150.000 Ft+ÁFA, a csatornahálózatra a 
rákötési díj pedig 400.000 Ft+ÁFA lesz. A Magyar 
Falu Program idei első körébe nem tudtuk bevinni a 
Széchenyi utca végének, valamint az Ifjúság-köznek 
az aszfaltozását, mivel ezeket a szakaszokat először 
engedélyes tervvel kell ellátnunk. A testület ezen az 
ülésen döntött a tervezés megindításáról. 
Kiválasztásra kerültek az április 3-i szavazás 
szavazatszámláló bizottságainak tagjai.  
Március 10-i rendkívüli ülés: 
Elfogadásra került a Helyi Építési Szabályzat újabb 
módosításának megindítása (BaloLog Kft. kérésére). 

Önkormányzatunk jelzálogjogi garanciát vállalt a 
csóri sportegyesület TAO-s beruházásnak pénzügyi 
háttér finanszírozására. Kiválasztásra került a 
hivatalépület energetikai kivitelezője (Solartech 
Kft.) 
Gondolataim végén egy kéréssel szeretnék 
településünk lakói felé fordulni. Jön ugyanis a 
tavasz, beindul a természet. Kérek mindenkit, hogy 
az ingatlana előtti közterület rá eső részének 
kaszálását, átjárhatóságát biztosítsa. Köszönöm az 
együttműködést! Hiszek benne, hogy ettől lesz még 
jobb hely a mi kis falunk. 

Csete Krisztián 
 

Iskolai hírek 
 
Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat! A 
november végi-december eleji beszámolóm óta 
az iskolai nevelő - és oktatómunkát, a 
különböző programokat továbbra is a tőlünk 
megszokott színvonalon, az aktuális 
járványügyi szabályok betartásával rendeztük. 
Mivel Ökoiskola vagyunk, ezért nagy gondot 
fordítunk szűkebb és tágabb környezetünkre is. 
November végén az 5. és 7. osztályosok 
szorgoskodtak, a még lehullott faleveleket 
gyűjtötték össze. A 8. osztályosok a kihelyezett 
madáretetőket ellenőrizték, amennyiben 
szükséges volt elvégezték rajtuk a javítást, 
illetve feltöltötték madáreleséggel, melyben a 
6.-osok segítettek nekik. Az ismét kiírásra 
kerülő ökoiskolai címpályázatot elkészítettük és 
benyújtottuk, melyet a bíráló bizottság 
érdemesnek ítélt, így iskolánk újra a cím 
birtokosa lett. Az elismerő oklevelet 
Budapesten ünnepélyes keretek között vette át 
vezetőtársam, Lengyel Valéria, akinek munkáját 
ezúton is hálásan köszönöm. 
A hagyományos értelemben vett Mátyás király-
napokat szűkebb körben, csak intézményi 
szinten tartottuk meg. A szerdai megnyitón az 
alsó és felső tagozatosok az igazságos Mátyás 
alakjához kapcsolódó mesékkel, mondákkal 
ismerkedtek meg, melyekhez kapcsolódóan 
projektfeladatokat oldottak meg. A következő 
két napon különböző műfajokban, művészi 
ágakban ügyeskedtek a gyerekek: 
megválasztották Mátyás udvarnokait, 
készítettek koronát és pajzsokat, előadtak táncot 
akrobatikus elemekkel tarkítva, volt 
mesebemutató, s a Csendes éj birodalmába 
hegedűszón is utazhattunk. Fellobbantak az 
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adventi gyertyák a koszorún, a gyerekek kis 
előadásokkal készültek a gyertyagyújtásra. A 
meghitt karácsonyi együttlét is osztályszinten 
volt, ahol a tanulók kisebb ajándékokat 
készítettek, zenét hallgattak, megajándékozták 
egymást. A jól megérdemelt téli szünetre 
mindenki vágyott, hiszen elfáradtak a gyerekek 
s pedagógusok egyaránt. Megállapítottuk, hogy 
a családdal való karácsonyi együttlét mindenki 
számára feltöltődést jelentett s a január 3-tól 21-
ig terjedő időszakban teljes erővel lehetett még 
bizonyítani. 
Ekkor ért véget ugyanis a tanév 1. féléve, s 
tanítványaink a következő héten megkapták 
félévi értesítőjüket.  
Kitűnő tanulmányi eredményű tanulók: 
1. osztály: Juhász Rebeka, Rácskai Rebeka, 
Rechner Lilla 
2. osztály: Berkes Erik Levente, Kuhinkó Réka, 
Németh Dávid, Nikolics Ruben Andzseló,   
Péter Krisztián, Pókó Tamás, Stadler Levente, 
Szabó Krisztián, Szekfü Botond 
3. osztály: Barbély Barnabás, Hegedüs-Ari 
Júlia, Siliga Ákos Levente, Volkensdorfer 
Hanga 
4. osztály: Malina Erik Gyula 
5. osztály: Balom Zorka 
8. osztály: Komjáti Kíra 

Jeles tanulmányi eredményű tanulók: 
2. osztály: Fekete-Berke Dorina, Mázló Botond, 
Sziklai Zoltán, Tamás Anna 
3. osztály: Nehéz Petra 
4. osztály: Molnár Kristóf 
6. osztály: Csete Natália 
 
Minden tanulónknak az elért tanulmányi 
eredményéért gratulálunk! A második félévre jó 
egészséget, jókedvet és szorgalmat kívánunk! 
 
Fontosak tartjuk a különböző művészeti ágak 
megismerését, ezért a Pitypang zenekar tagjai 
rendhagyó énekórát tartottak az első osztályos 
gyerekeknek. Az egyesület fő tevékenysége az 
élőzenei szolgáltatás, elsősorban 
gyermekeknek, a gyerekek oktatása, tanítása a 
hangszeres zene segítségével, az élő zene 
népszerűsítése. A bemutató kapcsán sok 
érdekességet hallottak, láttak a gyerekek s 
élménnyel gazdagodtak. Köszönjük a 
színvonalas előadást! 
A 8. osztályos tanulók egy része központi 
felvételi vizsgán adott számot tudásáról január 

22-én, szombaton. Magyarból és matematikából 
töltötték ki a feladatlapot, melynek eredménye a 
továbbtanulásukhoz szükséges. A tanulókat 
felkészítette magyar nyelv és irodalomból 
Lengyel Valéria tanárnő, matematikából 
Pásztohy-Baranyai Katalin tanárnő. Ezt 
követően történt meg a 8. osztályos tanulók 
középfokú beiskolázása, a jelentkezési lapok 
kitöltése és továbbítása a középfokú 
intézményekbe. Bízunk benne, hogy mindenki 
az általa óhajtott és választott középiskolába 
nyer felvételt. 
A magyar kultúra napján tiszteletünk jeléül 
szavalóversenyt, megemlékezést, játékos 
kulturális órákat tartottunk iskolánkban, hiszen 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le 
nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. A hónap 
bővelkedett kulturális és egyéb programokban, 
ugyanis iskolánk 6. osztályos tanulói Fliszárné 
Németh Ágnes tanárnővel és Róth-Szabó 
Hajnalka pedagógiai asszisztenssel a Lázár 
Ervin Program keretén belül Budapestre 
utaztak, ahol a Fővárosi Nagycirkuszban 
tekintettek meg egy előadást. A műsorban 
nemzetközi fellépők kápráztatták el a 
közönséget, igazán jól érezték magukat a 
gyerekek.  
Ugyancsak ennek a programnak a keretében a 
4. osztályosok a helyi művelődési házban az 
Aki dudás akar lenni című zenés-kulturális 
műsoron vettek részt osztályfőnökükkel 
Kovácsné Geiger Andrea tanító nénivel. A 
Lázár Ervin Program márciusban is folytatódott 
és a 3. és 5. osztályos tanulóink a 
székesfehérvári Vörösmarty Színházban 
megtekintették a Diótörőcske című előadást. Az 
előadásra osztályfőnökeik kísérték a 
gyermekeket, Heltay Ágnes tanító néni és Ács 
Miklós tanár úr. A program lehetőségéért és a 
megvalósításért köszönetet mondunk 
fenntartónknak, a Székesfehérvári Tankerületi 
Központnak. 
 
Egy hideg, de nagyon szép, napos szombati 
napon felső tagozatos tanulóinkkal kirándulást 
tettünk Bakonynánára, a Római-fürdőhöz. 
Nagyon jól éreztük magunkat, jó hangulatban 
minőségi időt töltöttünk együtt. Túravezetőnk 
Ács Miklós tanár úr volt. Gyereknek, szülőnek, 
pedagógusnak jó érzés volt együtt lenni.  
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   Kirándulás 
 
 

A programkavalkád folytatódott, ugyanis a 2. 
osztályosok Palkovics Ágnes  és Juhász 
Istvánné tanító nénikkel Eplénybe kirándultak, 
ahol rendhagyó testnevelés óra várta a 
gyerekeket: elsajátíthatták a síelés alapelemeit. 
Ezután egy rövid túra és fánkevés következett. 
Igazán mozgalmas nap volt a február 18-i, 
ugyanis délelőtt a Magyar utcai épületünkbe 
kígyók, hüllők költöztek (természetesen 
meghívásra, hüllőbemutatóra, fél nap erejéig) s 
szebbnél szebb ásványokkal is 
megismerkedhettünk. Az alsó tagozatosoknak 
délelőtt volt a farsang, a felsősöknek pedig 
délután tartottuk a mulatságot. Ezt a programot 
móka, játék, zene, tánc és a tombolahúzások 
izgalma jellemezte. A táncversenyt az 5. 
osztályosok nyerték, gratulálunk nekik! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Farsang 
 

Kedves vendég látogatott el iskolánkba, az 5. 
osztályosokhoz. Mivel jelenleg Petőfi Sándor 
Jànos vitèz című művèről tanulnak a diákok, 
ezért ennek kapcsán egy igazi, élő huszár lépett 
be az órára, nem kis meglepetést okozva a 
gyerekeknek.  Hálásan köszönjük Ampli Ferenc 
úr színes, érdekes, interaktív előadàsàt a 
gyermekek nevében is! Március 4-én, pénteken 
a Vörösmarty Mihály Könyvtárba látogattunk 

egy rendhagyó, zenés irodalomórára, ahol 
tovább bővítettük a Jànos vitézről tanult 
ismereteinket. 
Folytatva oktatási tevékenységünket 
megkezdtük a leendő 1. osztályosokkal és 
szüleikkel való ismerkedést ovi-suli 
foglalkozások keretében. Az első foglalkozást 
március 2-án, a következőt 30-án tartottuk. A 
szülők bepillanthattak szakmai munkánkba, 
megoszthatták velünk gondolataikat, 
kérdéseiket, megismerkedhettek Heltay Ágnes 
tanító nénivel, a gyerekek pedig angol nyelvű 
játékos foglalkozáson vettek részt, melyet 
kolléganőnk, Fliszárné Németh Ágnes tanárnő 
tartott. 
Felső tagozatos diákjaink közül az 5. 7. és 8. 
osztályos gyerekek Várpalotára utaztak a 
korcsolyázni, ahol egy vidám délutánt töltöttek 
együtt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korcsolyázás 
 
 

Ebben a tanévben is csatlakoztunk a Pénz7 és a 
Happy-hét elnevezésű kezdeményezésekhez, 
melyek során hasznos, gyakorlatias tudással 
bővítettük tanulóink ismereteit. A programokat 
összeállította Pásztohy-Baranyai Katalin 
matematika-kémia szakos kolléganőnk, 
iskolánk felső tagozatos munkaközösség-
vezetője. 
Március 10-én egy workshopon vettem részt 
Veszprémben, a Magyar Diáksport Szövetség 
rendezésében, melynek témája az Aktív Iskolák 
Program koncepciójának bemutatása, 
ismertetése volt. 
Március 11-én, pénteken 9 órakor tartottuk az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
emlékére rendezett ünnepélyünket. 2 èv utàn 
ismét együtt ünnepelt az iskolai közösség a 
felújított művelődési házban.  
Beszédet mondott Csete Krisztián polgármester 
úr. Köszönjük a szereplőknek a szèp műsort, az 
alsó tagozatos munkaközösségnek pedig a 
felkészítést! 
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Ünnepség 
 

Úgy érzem, hogy ebben a 3 hónapban a 
tanulmányi munka mellett sok színes programot 
kínáltunk tanítványaink részére, ahol mindenki 
jól érezhette magát, megtalálva a 
képességeinek, készségeinek és érdeklődési 
körének a legmegfelelőbbet. 
 
Versenyeink, eredményeink 
A Wass Albert meseillusztrációs pályázaton 3 
tanuló kapott dicsérő oklevelet: Kuhinkó Réka, 
Péter Krisztián, Németh Csenge, 2. osztàlyos 
tanulók. (1113 rajzpályázat érkezett be 
Magyarországról és Európából.) A zsűri tagjai 
voltak: Bányai Béla festőművész, Jószai Sándor 
képzőművész, Benkő László egyesületi elnök.  
Rechner Lilla 1. osztàlyos tanuló a Bendegúz 
Nyelvész versenyen továbbjutott a megyei 
fordulóba. 
A HEBE Kft. Őszi olvasóversenyén négy 
harmadik osztályos tanuló vett részt. A fiúk 
csapata: Siliga Ákos Levente és Kolmer Bence 
a 18., a kislányok csapata: Hegedüs-Ari Júlia és 
Volkensdorfer Hanga a 21. helyen végeztek az 
országos vetélkedőben. A gyerekeket 
osztályfőnökük, Heltay Àgnes készítette fel. 
Iskolánk 8. osztályos tanulója, Fekete-Berke 
Karina a Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági 
Akadémia MATEK-ÁSZ levelező versenyében 
tovább jutott a megyei döntőbe, ahol III. 
helyezést ért el. Gratulálunk a szép 
teljesítményhez s további jó versenyzést 
kívánunk! Karinát a versenyre Pásztohy-
Baranyai Katalin tanárnő készítette fel. 
A Curie környezetvédelmi emlékversenyre 
hónapok óta készülnek tanulóink, melynek 
területi döntőjét február 18-án rendezték meg a 
versenykiírók, online formában. Örömmel 
tudatjuk, hogy az alábbi helyezést érték el 
versenyzőink: 
1. helyezést ért el az 5-6.osztályos 

korcsoportban: Csete Natália, Helt Lili, Módi 
Réka (Sütő Réka-póttag) 
2. helyezést ért el a 7-8.osztályos 
korcsoportban: Fister Bálint, Kovács Lili, Vizi 
Zsófia 
 4. helyezést ért el a 7-8.osztályos 
korcsoportban: Dunavölgyi Adrienn, Komjáti 
Kíra, Tóth-Horváth Veronika Flóra 
 A Fister Bálint, Kovács Lili és Vizi Zsófia 
alkotta csapat az országos versenyre is bejutott 
és az arra való felkészülést már el is kezdték. A 
tanulókat felkészítette Ács Miklós tanár úr.  
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezésében a XXI. Óperenciás Fejér megyei 
mesemondó versenyre 2 tanulót neveztem az 5. 
osztályból, Tili Tirza Napsugárt és Németh 
Krisztiánt. Mindketten nagyon szép, művészi 
előadással örvendeztették meg a hallgatóságot. 
Krisztián továbbjutott a döntőbe, ahol I. 
helyezést ért el. A nagyszerű eredménynek 
szívből örülök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesemondóimmal 
 

Gratulálunk a szép teljesítményekhez s további 
jó versenyzést kívánunk mindenkinek! 
Személyi változás is történt intézményünkben, 
Sárdi Jánosné Edit néni február végétől 
megkezdte jól megérdemelt nyugdíjas éveinek 
első pihenő napjait, ez alkalomból kis műsorral 
búcsúztatták az alsó tagozatos tanulók. 
Köszönjük munkáját és segítőkészségét, s jó 
egészséget kívánunk a gyerekek és az 
alkalmazotti közösség nevében! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy szerződést 
kötöttünk a Biotrans Környezetirányítási és 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel, s így a Fő téri 
épületünk udvarára speciális sütőolaj gyűjtésére 
szolgáló hulladékgyűjtő edényt helyezett el, így 
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egy lakossági használt sütőolaj gyűjtési pontot 
létesítettünk, ahova a sütőolajat zárt flakonban, 
iskolaidő alatt lehet elhelyezni. 
Az iskolai alapítványunk 400 Forintot nyert a 
DENSO pályázatán, melyet projektorok 
beszerzésére fordítottunk. A pályázatot Lengyel 
Valéria kolléganőm állította össze s készítette el 
a beszámolót. 
A 10 Millió Fa Alapítvány pályázatán pedig 5 
db fát nyertünk, melyeket március végén 
ültettünk el az alsó iskola udvarán. 
 
FELHÍVÁS 
 

 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó 
egészséget, a közelgő húsvét alkalmából pedig 
áldott ünnepeket kívánok mindnyájuknak! 
 

Cseténé Szabados Amrita Teresa, 
intézményvezető 

Óvodai hírek 
 
Óvodásaink érzelmi életében meghatározó 
szerepet töltenek be az ünnepek. A várakozás, a 
közös készülődés izgalma, a tervezgetés és a 
megvalósulás mind, mind örömforrást 
jelentenek az ovisoknak.  

A gyerekek számára nem a csillagászati időpont 
jelenti a tél kezdetét, hanem az első hó. Ha 
azonban nem esik a hó akkor, a gyerekek a tél 
kezdetét a Mikulás érkezéséhez kötik. Az 
ünnepek pillanatait azonban izgalmas várakozás 
és az előkészület időszaka előzte meg. Hányat 
kell még aludni, hogy megérkezzen a Mikulás? 
Mit hoz? Honnan jön? Mivel érkezik? S vajon, 
hogy néz ki a Mikulás? Ezekre a kérdésekre 
december 6-án megkaptuk a választ, amikor is 
hó nélkül, jobb híján gyalog, óvodánkba is 
megérkezett az ajándékosztogató, mosolygós, 
piros ruhás Mikulás, és ismételten elhozta 
magával a Krampusz barátját is. De 
óvodásainknak nem volt félni valójuk, hiszen 
mindenki jól viselkedett évközben. Ezért egy 
tömött Mikuláscsomag volt a jutalom, melyet a 
gyerekek egyesével vehettek át a jó Öregtől, és 
segédjétől. Cserébe dalokkal, versekkel 
kedveskedtünk a Télapónak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télapó és Krampusz 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

Csoportkép a Télapóval 
 
A karácsonyi ünnepeket megelőző Adventi 
időszak a családok számára egyet jelent a 
készülődés, a várakozás, az együttlétek 
örömével. Az óvoda a programjaival, 
tevékenységeivel, élményekkel megerősíti ezt 
az érzést.  Az ünnepek kiemelkednek az óvoda 
mindennapi életéből, előzményei és emlékei 
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illeszkednek a gyermekek természetes 
életmenetébe. Az ünnep fényét, hangulatát 
fokozza a feldíszített óvoda, a gyermekek és 
felnőttek ünnepi ruhája, a meglepetés és 
ajándékozás öröme, a pedagógusok közös 
éneklése, zenélése, bábozása.  A gyerekek ez 
idő tájt megismerkedhettek az Adventi időszak 
hagyományaival, népszokásaival. (Lucázás, 
Betlehemezés, Ovis Karácsony…) Az 
ünnepvárás hangulata, a közös tevékenységek 
jobban összekovácsolták a baráti kapcsolataikat, 
közösségüket. A családi szerepjátékokkal, 
vendégvárással, mézeskalács sütésével az 
összetartozás érzését erősítettük meg. A játék 
során fejlődtek a gyermekek erkölcsi 
tulajdonságai: együttérzés, segítőkészség, 
önzetlenség, figyelmesség. A szabad játék 
közben rajzolhattak, díszíthettek, 
barkácsolhattak, új anyagokkal, technikákkal 
ismerkedhettek meg. Az ajándékkészítés során 
átérezhették a tevékenység élményét, az adás és 
kapás örömét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Új év, új feladatok, új fogadalmak. 2022 első 
óvodai hete a jókívánságok főszerepében telt.  
Vettünk egy nagy levegőt és a kellemes 
karácsonyi hangulat, pihenés, evés-ivás, 
nevetések után végig gondoltuk milyen év 
küszöbére léptünk. Egymásnak kívántunk 
mosolygós, élménydús játéknapokat és vidám, 
közös pillanatokat. 
Januárban megismerkedhettek a gyerekek a 
madáretetés fontosságával, és maguk is 
tevékenyen részt vettek a madarak etetésében. 
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a 
néphagyományok ápolására, és kiemelt 
figyelmet fordítunk a jeles napok 
megünneplésére. Most e népszokás alapján 
ismét megvalósult óvodánkban a mackóhét. 
Gyertyaszentelő Boldogasszony Napja, február 
2-a jeles nap a népi időjóslások között. A 
néphagyomány szerint a medve ezen a napon 
kijön a barlangjából és viselkedéséből 

következtetni lehet arra, hogy hosszú lesz-e 
még a tél? A témahét célja volt, hogy komplex 
cselekvés útján, játékos tevékenységek által 
megismertessük a gyerekeket a természet és 
környezetvédelem fontosságával, az állatok 
védelmével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Különösen várt esemény a gyermekek életében 
a farsangi időszak, melynek kezdete vízkereszt, 
január 6-a, és hamvazószerdáig tart, ami idén 
március 2-ra esett Ez az ideje a 
hangoskodásnak, alakoskodásnak és a 
mulatozásnak. Az idén immár 5. alkalommal 
sikerült megtartani nyílt farsangi bálunkat, a 
Petőfi Sándor művelődési házban. A farsang a 
mókázásnak, a vidámságnak, a táncos 
mulatozásnak is helyet adó népszokás. Egy 
könnyedebb, felszabadultabb érzést biztosít, 
mely különösen vonzó tevékenységekre ad 
lehetőséget az óvodában. Ilyenkor a 
legizgalmasabb elfoglaltság, más ruhájába, 
„bőrébe” bújni, ami alól természetesen mi, 
óvodapedagógusok sem voltunk kivételek, a 
gyermekek nagy örömére. Az idei Farsangi 
mulatozásunk fő támogatója a Pitypang zenekar 
volt. Ezúton is köszönjük nekik a fergeteges 
interaktív szórakoztató műsort és az ovis 
diszkót is. Természetesen köszönet illeti a 
szülőket is, hogy elhozták gyermekeiket és 
jelenlétükkel emelték a délután hangulatát., 
anyagi támogatásukkal pedig gyarapították 
alapítványunk vagyonát. 
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Pitypang zenekar 

 
Március elején ismét egy sikeres papírgyűjtést 
bonyolítottunk le, melynek bevételével a csóri 
óvodások programjait támogattuk. Márciusi 
szép ünnepünkről, 15-ről, az óvodában is 
megemlékeztünk. A 3-7 éves gyermekek 
számára is fontos, hogy életkori 
sajátosságaiknak megfelelő módon részesei 
legyenek nemzeti ünnepeinknek. Tisztelgünk, 
megemlékezünk régi korok hőseiről sajátos 
módon, korukhoz illően- megteremtve ezzel 
csíráját a szülőföld, a haza szeretetének. 
Versekkel, dalokkal is készültünk első tavaszi, 
nemzeti ünnepünkre, „meneteltünk” játékosan 
az ”Aki nem lép egyszerre…”című pattogós 
dalocskára, huszáros játékokkal /lovaglás, 
huszár-bábok táncoltatása énekléssel kísérve/.  
Népi dalos játékokkal köszöntöttük a tavaszt és 
nemzeti ünnepünket. A jeles szép napon már 
oviba érkezéskor feltűztük mindenkinek saját 
kis kokárdáját és a délelőtti órákban elsétáltunk 
a Petőfi szoborhoz. Ott énekelve, verselve 
tiszteletünk jeleként letettük kis koszorúnkat a 
szobor talpazatára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Március 22-én megünnepeltük a víz világnapját, 
és egész héten a vízzel foglalkoztunk. A 
gyerekek ismereteket szerezhettek a víz 
hasznosításának lehetőségeiről. Személyesen is 
megtapasztalhatták a víz fontosságát. 
Kísérleteztünk a vízzel, használtuk a vizező 
asztal,stb… Igyekeztünk kialakítani a 
gyermekekben a környezettudatos, környezet 
védő magatartást, és a takarékos vízfelhasználás 
szokásait.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az óvoda alapítványának nevében szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, akik 
felajánlották adójuk 1%-át a Csóri Csivitelő 
Óvoda gyermekeinek. A jövőben is számítunk 
segítő együttműködésükre. Kérjük támogassák 
adójuk 1%-val alapítványunkat! 
Név: „Vigyázz Rám” Alapítvány a Csóri 
Csivitelő Óvoda Gyermekeiért 
Adószám: 18740598-1-07 
Az alpítvány nevében előre is köszönjük 
felajánlásaikat! 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

Wittmann-né Csapó Anikó                                                                       
óvodavezető 

 
Hírek a pályázatainkról 
Talán az internetes felületeken többen is 
olvashattak a friss pályázati híreinkről, de 
szeretnénk az újság hasábjain is tájékoztatást 
adni. 

Sikerült 171 millió forintnyi pályázati összeget 
elnyernünk a tornatermünk energetikai 
korszerűsítésére. A támogatásból az épület 
teljes hőszigetelését (tetőcsere, falak 
szigetelése, nyílászárók cseréje), valamint a 
fűtés korszerűsítését (hőszivattyúk, napelemek) 
végezzük el. A fő cél ezzel a beruházással, hogy 
a tönkremenő fűtési rendszer miatt az utóbbi 
években jéghideg tornatermünk egy modern, 
fűtés és áramfelhasználás tekintetében 
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rezsimentes épület legyen. A fűtésen és az 
áramon megközelítőleg évi négy millió forintot 
fogunk majd spórolni, nem beszélve az egy fő 
foglalkoztatott átcsoportosításáról, akinek már 
nem kell a fűtéssel foglalkoznia sem a 
tornateremnél, sem a hivatalnál. Másodlagos 
célunk pedig, hogy a megújult öltözőépület 
mellett esztétikailag is megállja a helyét. A 
kivitelezés végső határideje: 2024. augusztus 
31. A szükséges dokumentációk előkészítése 
után várhatóan a nyár elején ki tudjuk írni a 
közbeszerzést. A valós építészeti munkák 
előreláthatólag szeptemberben elkezdődhetnek. 
Próbálunk sietni, hogy az építőanyag árak 
folyamatos növekedése miatt minél kisebb 
hátrányt szenvedjünk el. 

A másik nyertes pályázatunk egy kardinális 
problémának az orvoslását kezdi meg. 
Csapadékvíz-elvezetésre TOP_PLUSZ 
forrásból 251 millió forintot nyertünk. De mire 
is futja ebből a pénzből? A három szakaszból 
álló települési csapadékvíz-elvezetési 
rendszerünk első fázisának megépítésére. Az 
első fázisra, azaz a gerincre. Ez ugyanis a 
három közül a leghosszabb, hiszen a Belátó 
utcában kezdődik, majd végig tart a Dózsa 
György utcán, megkerüli a katolikus 
templomot, halad tovább a Csóri Csuka Csárda 
előtt, a volt főút mellett, egészen az Alsótabán 
utca 52-ig. Ott a patakmederbe fordul, s követi 
annak nyomvonalát a falu határában található 
elkerülő útig. Valamint fontos, hogy erre a 
szakaszra rákötjük még a munkák során a 
felsőtabáni gerinc árkot, ami a Csór táblától 
halad a Felsőtabán utca 20-ig, a volt főút északi 
oldalán. Ezzel nagyrészt tehermentesíteni 
tudjuk majd az Alsótabán felé tartó árkokat is. 
Hosszú évek óta készülünk arra, hogy 
elkezdhessük a kivitelezést. Mi sem mutatja 
jobban, mint hogy 2014-ben engedélyes 
terveket is készíttettünk a feladathoz. Az 
önkormányzat minden falufejlesztési 
koncepciójában ez szerepelt az első helyen. A 
lakossági közvélemény kutatások során is ez 
lett a legégetőbb megoldandó feladat. 

Szavakkal ki sem tudom fejezni, hogy mennyire 
örülök most annak, hogy ezt a beszámolót 
leírhatom. Tehát a gerinc kiépítése után már 
nagyban tehermentesíteni tudjuk a 
közterületeket. Tisztában vagyok azzal, hogy 
maradnak ki falurészek, ahol az ott élők talán 
most csalódottságot éreznek. De bízom, sőt 
hiszek benne, hogy a másik két szakaszra is 
nyerünk a jövőben forrást, hiszen azzal a 
csatornázás utáni legnagyobb feladatunkat 
végeznénk el. Törő Gábor országgyűlési 
képviselő úr továbbra is minden támogatást 
meg fog adni, hogy a céljainkat elérjük. 

Fontos kiemelni, hogy az elmúlt országgyűlési 
ciklusban a Csór bel- és külterületeire érkező 
fejlesztési pénzek meghaladták az 1,2 milliárd 
forintot. Jelen pillanatban is van bent nyolc 
pályázatunk (szolgálati lakás felújítása az alsó 
iskolánál, járdafelújítás az Ady Endre utcában, 
temetői ravatalozó felújítás és urnafal építése, 
egy önkormányzati garázs+eszköztározó 
építése, belterületi útfelújítás a Felsőtabánban, 
Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése II. 
fázis, közösségszervező bértámogatásának 
igénylése, fitness park kialakítása) összesen 90 
millió forint értékben, illetve ahogy írtam is, 
folytatni szeretnénk a csapadékvíz-elvezetést. 

Van még egy feladat, amire azonban sajnos 
nem tudunk pályázni. A Posta épületének 
tetőzetét évek óta cserélnünk kellett volna, de 
saját forrás hiányában ez nem ment. A 
pályázatok viszont azért estek ki a lehetőségek 
közül, mert nem lehet támogatást kérni olyan 
épület felújítására, ahol vállalkozások 
működnek. És hiába az önkormányzat a 
tulajdonos, a Posta és a gyógyszertár 
vállalkozás. Képviselő Úrral egyeztettünk, s a 
választások után, amennyiben tovább tudja 
folytatni a munkáját, akkor megpróbálunk 
állami céltámogatást kérni, mint ahogy azt az 
óvoda felvizesedésére is tettük. Tudom, hogy 
közösen találni fogunk rá megoldást. 

Csete Krisztián 
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A Művelődési ház hírei 
 
Tájékoztató a művelődési ház bérleti díjaíról: 
Civil szoba: 2500.-/óra (maximum 15.000.-
Ft/alkalom) Kaució: 2500.-Ft/óra Színházterem: 
5000.-/óra (maximum 30.000.-Ft/alkalom)  
Kaució: 5000.-Ft/óra 
További programjainkról kérem, figyeljék a 
plakátokat a megszokott helyeken, a közösségi 
oldalakon, illetve Csór Község honlapján. 
Foglalással, javaslatokkal kapcsolatban 
következők az elérhetőségek: 
Telefon: 06 70 430 7590 
E-mail: kultura@csor.hu 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

Gombaszögi-Szalai Tímea 
                        művelődésszervező 

 

A  nyugdíjasokról 
 
Nagy szeretettel köszöntöm a Krónika olvasóit! 
 
Ismét eltelt egy év. Bár a reggelek még 
hűvösek, már tavaszodik és Sándorok, Józsefek, 
Benedekek, lassan ideérnek már a meleggel is. 
Istennek hála, - a vírusnak köszönhető - 
életünket megnehezítő, szigorító intézkedések 
feloldásra kerültek. Kicsit fellélegezhetünk, de 
csak óvatosan! Nincs még mindennek vége.  
És amíg várunk... 
"Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, 
ez a három, de közülük legnagyobb a szeretet."                                                              
(1Kor13,13) 
Senki számára nem tiltott már a sport és 
elkezdődtek már az énekkari próbák is a klub 
életében. Nemzeti ünnepünket, Március 15-ét -a 
községünkben már megszokott módon- együtt 
ünnepelhettük. Szívmelengető érzés volt, -a 
hideg reggel ellenére is- hallani a Talpra 
magyart, s egymással kézen fogva énekelni a 

Szózatot. Toborzásunk továbbra is fennáll: 
Énekkarunk személyi állománya erősen 
megcsappant és létszáma nem éri el a kívánt 
szintet. Továbbra is kérek mindenkit, hogy 
azokat az énekelni tudó és szerető embereket 
(életkortól, nemtől függetlenül) küldjék 
hozzánk, akik azonosulni tudnak csapatunk 
céljaival. 

Langenbacher János 
elnök 

 

CSAK Nektek 
 
Köszöntelek Benneteket, remélem, április 
elhozza a tavaszt, a meleget és a programjainkat 
sem zavarja meg az időjárás. 
Előttünk áll az év nagy része és nagy terveink 
vannak!  
Mint már az előző cikkemben is írtam, a 
Magyar Falusi Civil Alapprogram keretében 
egyesületünk 1.942.765Ft támogatást nyert, 
amelyet köztéri fejlesztésekre szeretnénk 
fordítani. Már ki is rajzolódtak a pontos tervek. 
Elkezdtük a megvalósítást, amihez majd a Ti 
segítségeteket is szeretnénk kérni.  
A dohánybolt melletti területre telepítünk egy 
25 méteres drótpályát, ami nagyszerű 
szórakozást fog biztosítani a gyerekeknek, és a 
játszótérre még egy mászókát szeretnénk 
felállítani. Sajnos az árak nagyon 
megemelkedtek, a pályázat megvalósításába 
sokkal több önerőt, saját, társadalmi munkát 
kell beletennünk, mint amit az elején 
gondoltunk, hiszen a megpályázott pénz 
összege nem emelkedett. A terep 
előkészítéséhez, megmunkálásához kell majd 
segítség, összefogás, ebben szeretnénk 
aktívsegítséget kérni. A project megvalósítását 
áprilisban kezdjük 
Mi azzal spékeltük meg a készülődés örömét, 
hogy április 9- én a falutakarítással 
párhuzamosan, húsvéti alkotó házat tartottunk a 
művelődési ház civil szobájában. Tojást 
festettünk, nyuszi- díszt és húsvéti ajtódíszt 
készítettünk. Április után május, két nagy 
eseménnyel. Május 1 a szokásos májfa 
állításunk, mely a művelődési ház körül lesz 
megrendezve.  
Május 29. vasárnap, a gyereknap. Az idén még 
színesebb összeállításban! A polgárőrséggel és 
a rendőrséggel együttműködve érdekes, 
izgalmas programokat hozunk a gyerekeknek.  
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Az idei júniusra tervezünk Szentivánéji utcabált 
is, de erről a részleteket majd később. 
Amint látjátok, újra lelkesen nekiálltunk, hogy a 
2022 év programokban, eseményekben gazdag, 
színes legyen. 
Sajnos egy tavalyi, adminisztrációs hiba miatt, 
egyesületünk jelenleg, az idei évben, nem tudja 
a felajánlott 1 %-ot fogadni. Korrigálást kértünk 
a NAV- tól, az ügyintézés még folyamatban 
van. Az eredményről értesíteni fogunk 
Benneteket. 
Addig is, mivel nekünk nincs más bevételi 
forrásunk, amiből a számotokra rendezett 
programokat megvalósíthatjuk, kérünk 
Benneteket, hogy ha van rá módotok, 
értékeljétek munkánkat azzal, hogy anyagilag is 
támogatjátok az egyesület működését, a 
programok megvalósítását! 
Számlaszámunk:  
10400889-50526785-75751003  
Bízom benne, hogy idén is sokat találkozunk. 
Örömmel szervezzük Nektek a programokat, 
lelkesen, szeretetből és köszönjük szépen azt a 
sok pozitív visszajelzést, szeretetet, amit 
Tőletek viszonzásképp kapunk! 
Figyeljétek a CSAK facebook oldalát, 
plakátjainkat a buszmegállókban, boltokban, 
orvosi rendelőben, hogy tájékozódhassatok az 
aktuális rendezvényekről! 
 

Bódis Veronika 
 CSAK elnök 

 

 
 

Tisztelt lakosság, Tisztelt Támogatóink! 
 
A tavalyi év elején az Önök segítségével 
Egyesületünk anyagi helyzete stabilizálódott, 
amit ezúton is köszönünk. Azért is fontos 
számunkra a köszönetnyilvánítás, mert a 
jelenlegi helyzetben a családok is érzik az egyre 
növekvő árakat, mégis sokan mozdultak meg, 
hogy segítsenek nekünk! Köszönjük a falu 
lakóinak a bizalmat, melyet szolgálatainkkal, 
folyamatos jelenlétünkkel igyekszünk 
meghálálni. Közhasznú egyesületként 
köszönettel fogadjuk az adófizetők SZJA 1% 
felajánlását! 

Kérjük amennyiben érintett, és rendelkezik az 
1+1%-ról támogassa Egyesületünket. 
 
Jó egészséget kíván a Csóri Polgárőrség 
Közhasznú Egyesület. 
 
Adószám:18500457-1-07 
OTP Bank :11736006-20396684 
 
Ha bármiben segíthetünk, hívja az alábbi 
telefonszámot: 0620/9519403 (Kalmár László)  
csoripolgarorseg@gmail.com 
 

Csóri Polgárőrség 
 
 
 
 
 
 
Több hírt és változást is szeretnék megosztani. 
Kezdjük egy igazán jó hírrel. Már nem kell 
távolabbi városokba utaznunk, ha kutyaiskolába 
szeretnénk vinni kutyusunkat!  Településükön 
minden szombaton 15 órától a régi Magtár 
épület füves részén (Petőfi Sándor Művelődési 
Ház mellett, Fő út) BolDOG kutya-gazdi 
tréningfoglalkozás is van. Tavaly októberben 
elindult, de mindig lehet újaknak is csatlakozni 
hozzánk! A tréningeket Szabó Éva tartja aki 
több éves szakmai múlttal rendelkezik és 
Kutyás terápiás foglalkozásvezető is.  
Fontos megjegyezni, hogy a teljesen 
esélytelennek, „nevelhetetlennek” tűnő 
kutyussal éppúgy érdemes reszt venni a 
foglalkozásokon, mint azzal a kutyussal, akiről 
úgy gondoljuk, otthon mindent is tud. Bizony 
vannak meglepetések pro- és kontra is. Akik az 
elejétől részt vesznek, látható eredményeket 
értek már el, még ha messzinek is tűnik a cél! 
Mindez csak a kitartáson és a 
következetességen múlik! Szeretném a 
kételyeket eloszlatni, ha valaki azt hiszi minden 
ilyen jellegű foglalkozás drága, kevés 
alkalomból áll stb..itt nem így van! Aki ezen a 
tréningen részt vesz: adott egy jó csapat ahol 
nemcsak kutyával érhet el sikereket, hanem az 
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állatvédelmet is támogatja! Hogyan is lehet ez? 
A részvételi díj, ami alkalmanként fizetendő 
(nem tanfolyam díj), Szabó Éva minden esetben 
állatvédelemre fordítja, ezért úgy is mondhatjuk 
ingyenesen tanul a kutyus-gazdi, miközben 
jelképes összeggel támogatja az állatvédelmet! 
A tréningről érdeklődni Szabó Évánál lehet a 
+36 30 3399248 munkanapokon 16 óra után, 
vagy a helyi facebook csoportunkban Csór – 
Elveszett, talált kutyák (és más állatok) 2021- 
es évben a Magyar Falu Program keretein belül 
Felelős állattartást elősegítő ivartalanítási 
programra sikeresen pályázott településünk!  
Hatalmas öröm ez számomra, de szerintem több 
állattartó számára is. Köszönjük ezt a 
lehetőséget! Az ivartalanításnak számos 
jótékony hatása is van, mindamellett, hogy nem 
lesz több nem kívánt szaporulat!  
Kinti macskatartás egyik legfőbb elemének 
kellene lennie annak, hogy ha már veszélyek 
közt éli életét, kitéve a fertőzéseknek, 
rosszindulatú embereknek stb.. akkor 
ivartalanítva legyen. Tavalyi évben 
településünket tekintve több mint 100 kiscica 
születhetett „feleslegesen”. Akik immár 
tavasszal ivarérettek és hozhatják a következő 
szintén nem kívánt szaporulatokat!  
Egyetlen megoldás van ez ellen, az 
ivartalanítás! Tavasztól tél elejéig, bezárólag 
amiről csak én tudok 47 kiscica! (felkerestek, 
mert náluk fialt le, de nincs is cicájuk, viszont 
maradhatnak gazdásításig, vagy, mert hozzám 
kerültek gondozásba egyéb okokból) akiknél 
rejtély, hogy az anyacica kié lehet, illetve 
vannak köztük olyan esetek, hogy számunkra is 
ismeretlen az anyamacska! Szinte mindenki 
dühös, ha baj történik, viszont csak 
megelőzéssel lehet elkerülni! 
Tavasz kezdetével szintén egyre több a 
kiszökött, önsétáltató kutya, főleg kan kutyák 
esetében! Náluk szintén sokat segíthet az 
ivartalanítás, hisz a tüzelő szuka kutyák miatt 
szöknek ki javarészt. Itt megjegyezném, 
rengeteg betegségtől is megóvjuk szuka és kan 
kutyánkat is az ivartalanítással, valamint nem 
kívánt szaporulat sem lesz. Hisz nem egy olyan 

eset volt / van, hogy a szuka kutyához szökik be 
a kan és a lány kutya gazdája mérges, nem is 
akarta volna stb. 
Elkerülhető lenne ivartalanítással, (hisz a 
szaporítást amúgy is törvény bünteti, 
menhelyek, gyepmesteri telepek tele vannak 
gazdára váró kutyákkal, kölyökkutyákkal az 
ilyen esetek miatt is) megfelelő állapotú 
kerítésekkel és megfelelő odafigyeléssel! Ha az 
állat (szándékosan írtam így, hisz a törvényben 
is így van kutyára, macskára, más állatra is 
vonatkozik) nem a saját területén tartózkodik, 
akkor annak a gazdája Szabálysértést követ el. 
Ekkor még csak a területen kívül van és nem 
csinál bajt, ha viszont már kárt is okoz, vagy 
balesetet könnyen büntető ügy is lehet belőle! 
Ez senkinek se jó, se az elszenvedőnek, se a 
gazdának, de még az állatnak sem! Szerintem 
megelőzni lenne a legjobb! Kérek minden 
állattartót gondolja ezt egy kicsit át, és 
koncentráljon a megelőzésre! Következő 
részben emiatt is kitérnék az Állatvédelmi 
Törvény módosítására.  hisz mindenkire 
vonatkozik! Állattartáshoz kapcsolódóan 2022. 
január 1-től több pontban módosult az 
Állatvédelmi Törvény! A törvény mindenkire 
vonatkozik lakhelytől függetlenül! Sokszor 
szembejön velem, velünk olyan mondat, hogy 
„dehát falun vagyunk”, „szabadtartás van” és 
egy másik kifejezése „dehát liberális állattartás 
van”. Ez mind tévedés! Attól, hogy nem város a 
mi településünk, hanem falu ezeket a 
szabályokat, törvényeket nekünk is éppúgy be 
kell tartani! Főbb pontjait kiemelném, de jelzem 
ez csak egy részlet belőle, bővebben az 
Állatvédelmi Törvényben, rendeletekben 
található meg! Bővült a felelőtlen állattartókkal 
szembeni fellépés lehetősége is!  
- Súlyosabban büntetik az állatok 
megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a 
szaporítok ellen, és az állatviadalokon való 
részvétel is bűncselekménynek számít!  
- 2016 óta a kutyákat tartósan kikötve tartani 
tilos, de nem volt egyértelmű, mikor, hogyan 
lehet átmenetileg kikötni a kutyusokat. Nehéz 
volt bizonyítani, hisz a kutyák tulajdonosai 
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próbáltak mindig ellen okokat mondani. Ennek 
ezzel a módosítással vége!  Az új kóbor állat 
rendelet létrehozásával egyidejűleg a Kormány 
módosította a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 
26.) Korm. rendeletet, mely a következő 14/A. 
§-sal egészül ki: 
- Az eb átmeneti kikötése immár kizárólag 
valamelyik alábbi feltétel esetén megengedett: 
– az állaton végzett ápolás, illetve gyógykezelés 
céljából, annak idejére, 
– az állat veszélyes viselkedése miatt, kizárólag 
a veszélyeztetés idejére, 
– közlekedésbiztonsági, az állat testi épsége és a 
járműforgalom zavartalan működése érdekében 
(például, amíg a gazda kiáll a garázsból, 
udvarról), vagy 
– állatról emberre terjedő betegség megelőzése 
esetén, a betegség idejére. 
Minden más esetben tilos! 
– kistestű (20 kg alatti) ebnél 5 méternél, 
– közepes testű ebnél (20-40 kg) 7 méternél, 
– nagytestű ebnél (40 kg feletti) 9 méternél, 
– futólánc esetén a feszített és a futó részek 
hosszának összege 8 méternél, a futó rész 
hossza 3 méternél 
Rövidebb nem lehet!  
A nyakörvnek forgóval ellátottnak kell lennie, 
és az az eb életfunkciót, táplálkozását nem 
nehezítheti el, az az állat számára fájdalmat 
nem okozhat. A kiegészítés a lovakra: lóféle 
esetében az istállón kívüli kikötés időtartama 
alkalmanként nem haladhatja meg a 60 percet. 
(Állandó kikötve tartásuk régebb óta tilos.) 
Lovon és kutyuson kívül más kedvtelésből 
tartott állatot eleve tilos kikötni, tehát esetükben 
nem volt szükséges a törvényt módosítani!  
Településünkön sajnos még mindig vannak 
olyan kutyatartók, akik úgy gondolják, hogy 
láncon tartani igenis jó megoldás és őrzi is az 
állat az ingatlant. Nem, ez nem így van! 
Mindamellett, hogy törvényileg is tilos, láncon 
tartott kutya nem fogja a házat védeni! 
Egészségkárosodást is szenved a kutya! Az 
ilyen „állattartás” aminél nem csak folyamatos 
láncon tartás, hanem egészségkárosodás is van, 

nemcsak bírság kiszabása várható, hanem 
bűncselekménynek is számít ahogy fentebb is 
írtam! Végezetül Facebook csoportunkat 
szeretném figyelmetekbe ajánlani ahol nem 
csak elveszett és talált állatokról lévő posztok 
vannak, hanem akár állattartással kapcsolatos 
hasznos, fontos információk is: Facebook: Csór 
– Elveszett, talált kutyák (és más állatok)  
 

Berke Linda 

2021-ben született újszülöttek 
 

1. Kun Lőrinc                             2021.01.06.                     
Anya: Deszát Bettina 
Apa: Kun Rudolf 

 
2. Gáll-Krammer Bertalan      2021.02.14. 
Anya: Gáll-Krammer Lidia 
Apa: Gáll Róbert 
 
3. Arany Ferenc                     2021.02.16. 
Anya: Hollósi Gabriella 
Apa: Arany László  
     
4. Bognár Ádám                     2021.02.28. 
Anya: Bognárné Tóth Erika 
Apa: Bognár Csaba 
 
5. Szabó Léna                       2021.03.12. 
Anya: Szabó Attiláné 
Apa: Szabó Attila 

 
6. Merkl Péter Dávid            2021.05.27. 
Anya: Földvári Kitti 
Apa: Merkl Péter 

 
7. Szanyi Benett Bendegúz        2021.06.05. 
Anya: Szanyi-Mayer Maja 
Apa: Szanyi Péter 
 
8. Szegedi Richárd Milán       2021.06.11. 
Anya: Szegediné Góczán Viktória 
Apa: Szegedi Károly 

 
9. Csörsz Áron                  2021.07.01. 
Nevelőszülők: Csóriné Lizák Anikó 
Csóri István 

 
10. Fornai Anna Sára            2021.07.13.  
Anya: Fornainé Viczai Eszter 
Apa: Fornai Miklós 
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11. Rétfalvi Sára             2021.07.23. 
Anya: Nagy Brigitta 
Apa: Rétfalvi Péter 

 
12. Kozma Olívia              2021.07.26. 
Anya: Elek Nóra 
Apa: Kozma Norbert 

 
13. Tóth Anna                  2021.07.28.  
Anya: Tóthné Kerepesi Judit 
Apa: Tóth Sándor 

 
14. Németh Endre             2021.09.06. 
Anya: Németh Henrietta 
Apa: Németh Endre 

 
15. Barta Rebeka                2021.09.10. 
Anya: Bartáné Németh Cintia 
Apa: Barta Attila 

 
16. Csik Noel Norbert          2021.09.24. 
Anya: Csik-Bogárdi Dóra     
Apa: Csik Norbert 

 
17. Nagy-Vakulya Levente  2021.09.25. 
Anya: Vakulya Fatima 
Apa: Nagy Krisztián 

 
18. Fischer Sári            2021.10.16. 
Anya: Fischerné Kertész Kata 
Apa: Fischer Roland 

 
19. Magyar Natália Pálma  2021.10.17. 
Nevelőszülők: Gergely Gyuláné  
Gergely Gyula 

 
20. Berki Imre Emánuel        2021.10.17. 
Nevelőszülő: Mázsa Mónika  
 
21. Viczina Félix                    2021.11.04. 
Anya: Viczina Réka 
Apa: Viczina Dávid 
 
 
Minden családnak sok boldogságot, örömteli 
gyermeknevelést kívánok! 

                                                                                          
Szántayné Mikáczó Krisztina 

védőnő 

Országgyűlési képviselő 
választás és országos 
népszavazás 2022. évben 
 
Csór településen az országgyűlési képviselő 
választáson 1056 fő élt állampolgári jogával. 
Érvényes listás eredmények Csóron: 
Csór, 001. számú szavazókör 
FIDESZ-KDNP: 338 db 
DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd:  
145 db 
Mi Hazánk Mozgalok: 51 db 
MKKP: 18 db 
Megoldás Mozgalom: 8 db 
Mormális Élet Pártja: 5 db 
UOÖ: 1 db 
MNOÖ: 1 db 
 
Csór, 002. számú szavazókör 
FIDESZ-KDNP: 271 db 
DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-
Párbeszéd: 118 db 
Mi Hazánk Mozgalok: 47 db 
MKKP: 16 db 
Mormális Élet Pártja: 6 db 
Megoldás Mozgalom: 5 db 
MGO: 1 db 
 
Érvényes egyéni választókerületi eredmények: 
Csór, 001. számú szavazókör 
Törő Gábor - FIDESZ-KDNP: 345 db 
Farkas Attila - DK-Jobbik-LMP-MSZP-
Momentum-Párbeszéd: 147 db 
Schmidt Roland - Mi Hazánk Mozgalok: 48 db 
Dr. Varga Eszter - MKKP: 14 db 
Fogarasi Márta - Mormális Élet Pártja: 6 db 
Huszti Mária Rozália - Megoldás Mozgalom:  
5 db 
Veres Péter – Magyar Munkáspárt - ISZOM:  
0 db 
 
Csór, 002. számú szavazókör 
Törő Gábor - FIDESZ-KDNP: 283 db 
Farkas Attila - DK-Jobbik-LMP-MSZP-
Momentum-Párbeszéd: 122 db 
Schmidt Roland - Mi Hazánk Mozgalok: 41 db 
Dr. Varga Eszter - MKKP: 13 db 
Fogarasi Márta - Mormális Élet Pártja: 3 db 
Huszti Mária Rozália - Megoldás Mozgalom:  
3 db 
Veres Péter – Magyar Munkáspárt - ISZOM:  
0 db 
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Országos népszavazás eredményei Csóron: 
1.) Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek köznevelési intézményben a 
szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást 
tartsanak? 
Érvényesen szavazott: 427 (52,26%) 
Érvénytelenül szavazott: 124 (15,18%) 
Nem szavazott: 266 (32,56%) 
Igen-Nem szavazatok száma és aránya 
Igen: 37 (8,67%) 
Nem: 390 (91,33%) 
 
2.) Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek? 
Érvényesen szavazott: 430 (52,63%) 
Érvénytelenül szavazott: 121 (14,81%) 
Nem szavazott: 266 (32,56%) 
Igen-Nem szavazatok száma és aránya 
Igen: 11 (2,56%) 
Nem: 419 (97,44%) 
 
3.) Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló 
szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül 
mutassanak be? 
Érvényesen szavazott: 429 (52,51%) 
Érvénytelenül szavazott: 122 (14,93%) 
Nem szavazott: 266 (32,56%) 
Igen-Nem szavazatok száma és aránya 
Igen: 18 (4,20%) 
Nem: 411 (95,80%) 
 
4.) Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek a nem megváltoztatását 
bemutató médiatartalmakat jelenítsenek 
meg? 
Érvényesen szavazott: 429 (52,51%) 
Érvénytelenül szavazott: 122 (14,93%) 
Nem szavazott: 266 (32,56%) 
Igen-Nem szavazatok száma és aránya 
Igen: 16 (3,73%) 
Nem: 413 (96,27%) 

Dancsné Ficsóri Enikő 
HVI vezető helyettese 

A csóri Református 
Egyházközség felhívása 
 
A csóri Református Egyházközség pályázati 
támogatással az elmúlt időszakban 
megvalósította a csóri református templom 

külső felújítását, lábazati szigetelését és 
részleges belső felújítását. Az áremelkedések 
miatt a megszakadt munkálatok befejezéséhez, 
az aljzat, padok és nyílászárók javításához 
kérjük támogatását, hogy Csór község épített 
örökségének részeként az épület belseje is a 
helyhez méltó állapotba kerülhessen ismét. 
Kérjük, lehetőségeihez mérten segítse ezt a cél! 
Támogatásokat a következő formában 
fogadunk: 
Átutalással: Református Egyházközség, Csór 
Számlaszám: 57800318-10003114-00000000 
Személyesen: Samu Mihályné pénztárnok, Csór  
Magyar utca 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Református Egyházközség 

Labdarúgás 
 
Megkezdődött a tavaszi szezon a 
labdarúgóknál. Sőt, ezen sorok írásakor már túl 
vagyunk négy megtartott és egy elhalasztott 
fordulón. Aki nem követi a felnőtt bajnokságot, 
de érdeklődik a téma után, annak elmondhatom, 
hogy a tavaszt eddig 100%-ban lehoztuk. 
Idegenben vertük 3-1-re a Pusztavámot, 2-0-ra a 
Pákozdot, otthon pedig 5-1-re a 
Bakonycsernyét, 2-0-ra pedig az Etyeket.  
A bajnokság rangadóját, azaz csapatunk 
herceghalmi vendégszereplését április 20-ra 
halasztották. A csoportunkat négy ponttal 
vezetjük a Vál előtt.  
Hogy mit hoz a tavasz hátralevő része, azt most 
megjósolni nem tudom, de jöjjenek el és nézzék 
meg velünk együtt! Még hátralevő hazai 
mérkőzések: Puskás Akadémia III. ellen (április 
10., 16.30 óra), Videoton Baráti Kör ellen 
(április 24., 17 óra), Pázmánd ellen (május 22., 
17 óra).  
Ha szeretnének olvasni a mérkőzésekről, akkor 
ajánlom figyelmükbe az alábbi internetes oldalt: 
www.facebook.com/csorifoci. Elkezdték az 
ifjúságiak is a küzdelmeket. A csapat élén 
változás történt, Bikárdi Lászlót Szölősi Tibor 
váltotta.  
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Idén két mérkőzést játszottak (Kálozon 2-1-re 
kaptak ki, Pusztavámon 1-1-re végeztek, itthon 
pedig 1-1-es döntetlent értek el a Lepsény 
csapata ellen). Jelen pillanatban a nyolcadik 
helyen tartózkodunk, de biztos vagyok benne, 
hogy feljebb lépünk a szezon végére. 
További sok sikert és jó szurkolást kívánok! 
 
Hajrá Csór! 
 

Csete Krisztián 

Teke 
 
2021 októberében elkezdtük a 2021-22 amatőr 
bajnokságot tíz csapat részvételével. Kérdés 
volt, hogy betudjuk-e fejezni a bajnokságot a 
pandémia miatt.  
Sikerült, bár erőltetett menet volt, mert a tavaszi 
fordulóban volt hétközi és hétvégi forduló is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéni végeredmény: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Top 12 egyéni –összetett egyéni végeredmény: 
 

 
 
Összetett egyéni eredmény: 
 

 
 

Csehi Sándor 

Poénsarok 
- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa? 
- ??? 
- Nyúl York 
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 Gyereksarok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újsággal kapcsolatos üzeneteiket az önkormányzat címére kérjük! E-mail: hivatalcsor@gmail.com. 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 negyedévente, 600 példányban. Üzeneteiket minden hónap első hétfőjéig várjuk a 
szerkesztőség címére. Köszönjük! 
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