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A Polgármester naplója 
 
Tisztelt Polgárok! A júliusi Új-Krónika 
megjelenése óta eltelt időszak eseményeiről 
szeretném Önöket tájékoztatni. 
 
Először is szeretném megköszönni a 
helyhatósági választáson megszavazott bizalmat. 
Minden erőmmel azon leszek, hogy a lehető 
legjobb úton tartsam az önkormányzatot, 
valamint hogy a lakóknak a legtöbb örömet 
szerezzem a képviselő-testülettel közösen 
végzett munkánkkal. Nem lesz egyszerű az út, 
ami előttünk áll, de továbbra is számíthatnak 
ránk. Keressenek továbbra is bennünket az 
ötleteikkel, javaslataikkal, vagy a megoldandó 
problémáikkal. Ha mi itt Csóron nem is tudunk 
segíteni, azért azon leszünk, hogy más hivatalos 
szervekkel közösen orvosoljuk azt. 
 
A képviselő-testületi üléseken történtek: 
 

Július 25. Az ülésen döntés született arról, hogy 
az önkormányzatunk beadja a Magyar Falu 
Program kiírására az óvoda fejlesztésére 
összeállított pályázatot (fűtéskorszerűsítés és 
játszóudvar felújítás). Beadtuk az országos 
szociális tűzifa pályázatot.  
Augusztus 28. Megválasztásra kerültek a Helyi 
Választási Bizottság tagjai 
Szeptember 16. Kiírásra került a Bursa 
Hungarica Pályázat. Megjelenési felületet 
biztosított a képviselő-testület a képviselő 
jelöltek és polgármester jelöltek számára 
(választási fórum, ingyenes Új-Krónika 
különszám).  
Október 21. Az új képviselő-testület alakuló 
ülése. Kis-Iszka szőlőhegyi lakosok kérése után 
az önkormányzat birtokvédelmi eljárást 
kezdeményezett a KŐ-KA bánya 
tevékenységének szabályozása érdekében. 
November 12. Elfogadásra került a féléves 
beszámolója az önkormányzatnak. Kitűzésre 
került az ez évi közmeghallgatás időpontja 
(december 12., 18 óra – Művelődési Ház). 
Módosítva lett az önkormányzat SZMSZ-e. 
Megválasztásra került a Pénzügyi Bizottság 
elnöke (Ari Orsolya).  
November 18. Döntés született arról, hogy a 
január 1-től életbe lépő új közbeszerzési törvény 
miatt az orvosi rendelő energetikai 

korszerűsítésére nem szükséges közbeszerzést 
kiírnunk. Januárban egy egyszerű meghívásos-
árajánlatos eljárást folytatunk le. Szintén 
döntés született arról, hogy a családi bölcsőde 
részére maximum 100.000 forint forrást 
biztosítunk, hogy egy melegítő konyhát 
alakítsanak ki. Ezzel a januári nyitás reális 
lehet. 
Az ülésekről a jövőben videofelvételt 
készítünk, ami megtekinthető lesz a település 
honlapján, illetve a facebookon.  
 
Egyéb történések a településünk életéből: 
 

Augusztus 23-25. között lezajlott a 
Csukafesztivál. Színvonalas programokkal 
ünnepeltük meg településünk „születésnapját”. 
Megkockáztatom, hogy az egyik legnagyobb 
látogatottságot regisztrálhattuk, amióta ilyen 
jellegű rendezvényt szervezünk. 
 

Szeptember 7-én szüreti felvonulást és bált 
szerveztek a helyi fiatalok. Az évről-évre egyre 
nagyobb létszámot felvonultató eseményben az 
idén sem kellett csalatkoznunk. Ugyan az 
időjárás kicsit szomorú volt, azonban a falu 
minden részébe eljutottak a lovasok és a 
kocsik. Várunk benneteket jövőre is! 
 

Október 19-én hivatalosan is átadásra került az 
új könyvtárunk. Az államtól kapott 3,5 millió 
forintos támogatás mellé az önkormányzatunk 
munkában és anyagban még hozzátett fél 
millió forintot. Így jöhetett létre ez a csodálatos 
hely, ami ma már minden igényt kielégít. A 
jövőben a kölcsönzésen túl számos kulturális 
eseményt szeretnénk majd ide hozni, hogy 
ezzel is terjesszük településünk hírnevét. 
 

 
Az új könyvtárban 
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Október 21-én a Művelődési Házhoz az E.on 
felszerelte a végleges helyére a mérőórát, így 
megkezdődhetett az épület fűtésének tesztelése. 
Kétheti próbaüzem és javítás után ma már a fűtés 
stabilan működik. Ide kapcsolódik, hogy a cikk 
készülése alatt is folyik a művelődési ház 
vizesblokkjának és előterének teljes felújítása. 
Várhatóan a festéssel együtt december közepére 
készen leszünk ezzel a résszel. A színházterem 
felújítása 2020-ra marad. 
 

 
Felújítás közben 

 

Október 23-án megemlékeztünk az 1956-os 
forradalom és szabadságharc áldozatairól. A 
Fő téri parkban található emlékhelyet erre a 
napra felajánlásból megszépítette Balla Ferenc 
műköves. Köszönjük neki. Valamint köszönöm 
Buresné Mészáros Editnek, a Jóbarátok 
Nyugdíjas Egyesületnek és minden szereplőnek 
a műsort.  
 

 
A hősök emlékezetére 

 

Több egyeztetésen is túl vagyunk már az új 
képviselő testület tagjaival. Ezek alapján 
szeretném tájékoztatni Önöket, hogy egy eddig 
még nem alkalmazott feladat-megosztási 

rendszert hozott létre a testület, amit úgy 
hívunk, hogy tanácsnoki rendszer. Ez alapján a 
képviselők több feladatért is felelni fognak. 
Amennyiben az alább felsorolt feladatokkal 
kapcsolatban van ötletük, javaslatuk, vagy csak 
segíteni szeretnének, akkor keressék 
bizalommal az adott téma felelős képviselőjét. 
 

Ari Orsolya – pályázati lehetőségek 
felügyelete; adópolitika felülvizsgálata; 
karácsonyi díszkivilágítása a közterületeknek, 
középületeknek; lakossági közvélemény 
kutatása, annak a döntéshozásba való 
beépítésének előkészítése 
Palkovics András – a közfoglalkoztatása 
felügyelete; a középületek karbantartásának 
felügyelete; a karbantartáshoz szükséges 
anyagok beszerzése 
Csete Dezső – téli síkosság-mentesítés 
felügyelete; az utak, járdák állapotának 
felügyelete; temető állapotának felügyelete 
Dr. Nap Ágnes – parkok, közösségi 
zöldfelületek felügyelete, gondozásának 
irányítása; közterületek virágosításának és 
parkosításának irányítása; erdélyi testvér-
települési kapcsolat kiépítése 
Cseténé Szabados Amrita Teresa – oktatási 
intézmények tevékenységének felügyelete és 
azok segítése; lengyel testvér-települési 
kapcsolatunk felügyelete és fejlesztése; 
egyházakkal a kapcsolattartás; országgyűlési 
képviselővel a kapcsolattartás erősítése 
Dr. Hári Gyula - rendezvények, kulturális 
események, ünnepek, szakmai előadások 
koordinálása; civil szervezetekkel a kapcsolat 
fenntartása, erősítése; Művelődési Ház 
szakmai felügyelete, a művelődésszervezővel 
és a könyvtárossal a kapcsolat fenntartása 
 

A faluban tapasztalható hiányosságokat 
testközelből fogjuk észlelni, hiszen november 
23-án és december 7-én képviselői falubejárást 
végzünk, ahol is a hibákat, hiányosságokat 
feljegyezzük és a jövőben a megoldására 
akciótervet fogunk készíteni. Szintén tervezem, 
hogy a testület elé terjesztek egy utcafelelősi 
rendszerről szóló javaslatot. Az utcafelelős 20-
30 ingatlanhoz tartozó közterületért felelne, a 
területével kapcsolatos problémákat jelezne az 
önkormányzat irányába. A lakosság 
tájékoztatásában is részt venne. Egyelőre 
kidolgozás alatt állnak a részletek. 
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November 10-én színvonalas megemlékező 
műsort adott a Kákics zenekar a Művelődési 
Házban. Az első világháború katonadalain 
keresztül kerülhettek közelebb a XX. század 
eleji ember gondolkodásához, élethez és a 
háborúhoz való kapcsolatához.  
 

November 16-án került megrendezésre az idei 
Harci Túra. 27 csapat vett részt rajta, remekül 
megszervezték a szervezők. Évről-évre 
bebizonyosodik, hogy ez a túra mind 
kikapcsolódásnak, mind a csóri táj bemutatására 
remek. Köszönöm minden aktivistának a 
munkát!  
 

Az elmúlt egy hónapban szinte minden 
pályázatunkról megkaptuk a döntést. Sajnos a 
„nagyok” esetében forráshiány miatt 
tartaléklistára kerültünk: óvoda 
fűtéskorszerűsítése és udvarfelújítása, 
polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítése, 
járdafelújítás az Ady Endre utcában, óvodai 
konyha felújítása, orvosi rendelő 
eszközbeszerzése. Viszont jó hír, hogy 4,3 millió 
forintot kaptunk a temetői kerítés elkészítésére, 5 
millió forintot a falu ingyen WI-FI-vel való 
ellátására és 10 millió forintot az iszkai és 
belátói utak aszfaltozására. Bízom benne, hogy 
jövőre az új kiírásokban is sikeresen fogunk 
elindulni. 
 

Az önkormányzati kertészet gazdasági éve 
október 31-el lezárult. Ez alatt több mint két 
millió forint tiszta bevételt értünk el és több mint 
12 tonna zöldséget értékesítettünk. A kertészet 
jövőjéről még egyeztet a képviselő-testület. 
Bízom benne, hogy 2020-ban is folytatni tudjuk. 
Ha igen, akkor a piacot áttelepítjük a Magtár 
előtt frissen kitakarított részre, ahol nem 
zavarjuk a közforgalmat és még parkolni is 
sokkal jobban lehet majd. 
 

Csete Krisztián 
 

Választottunk 
 
2019. október 13-án lezajlottak országosan a 
helyhatósági választások. Csóron is döntöttek a 
polgárok. Kialakult a képviselő-testület 
összetétele a következő öt esztendőre. Erről 
szeretnék beszámolni Önöknek. 
 

A szavazás napján a választásra jogosult 1547 

választópolgár közül megjelent 901 fő 
(58,24%-os részvételi arány). A polgármester 
jelöltekre 898-an adtak le szavazólapot, amiből 
888 volt érvényes. Csete Krisztián 
polgármester jelölt 473 szavazatot kapott 
(53,27%), Borics Mihály polgármester jelölt 
415 szavazatot kapott (46,73%). Ezek alapján 
a következő öt évben Csete Krisztián lesz 
Csór megválasztott polgármestere. 
 

A képviselő jelöltekre 900 szavazólapot adtak 
le, amiből 875 volt érvényes. A jelöltek az 
alábbi sorrendben szerepeltek: Ari Orsolya 408 
szavazat, Dr. Nap Ágnes 399 szavazat, Dr. 
Hári Gyula 345 szavazat, Csete Krisztián 339 
szavazat, Palkovics András 329 szavazat, 
Cseténé Szabados Amrita Teresa 301 szavazat, 
Csete Dezső 288 szavazat, Budainé Németh 
Johanna 271 szavazat, Wittmann Tibor 255 
szavazat, Buresné Mészáros Edit 225 szavazat, 
Hollósi Györgyné 219 szavazat, Vincze Tibor 
216 szavazat, Palkovics Csaba 209 szavazat, 
Langenbacher János 202 szavazat, Kaposi 
Gergely 144 szavazat, Károly Ede 110 
szavazat, Klesitz Gergely 109 szavazat, Földesi 
Szilárd 108 szavazat.  
Ezek alapján a következő öt évben az alábbi 
képviselők fogják a települést szolgálni: Ari 
Orsolya, Dr. Nap Ágnes, Dr. Hári Gyula, 
Palkovics András, Cseténé Szabados Amrita 
Teresa, Csete Dezső 
 

A megválasztott polgármesternek és a 
képviselőknek sok sikert és eredményes 
munkát kívánok a falu nevében! 
 

Tóth Erika  
Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

Emlékezés 1956-ra 
 

1956 októberében Csóron az országos 
események kicsiben jelentek meg, a 
legsúlyosabb (halálesettel járó) történéseket – 
jelenlegi tudásunk szerint – sikerült elkerülni 
mind a forradalom alatt, mind az azt követő 
megtorlás időszakában. A népharag falunkban 
is elsőként a gyűlölt jelképek ellen fordult: a 
vörös csillagokat, a zászlókból a szovjet 
eredetű „Rákosi-címereket” és a szovjet 
emlékművet távolították el. Az emlékmű 
elmozdításával kapcsolatban kétféle vélemény 
ütközött egymással: egyrészt mint síremléknek 
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ódzkodtak a lerombolásától, ugyanakkor a 
megszálló hatalom jelképeként nem támogatták 
a helyben maradását, hiszen azt tudatosan a 
kastélyparkba telepítette a megszállókat 
kiszolgáló kommunista vezetés. Mint sokfelé az 
országban ennek is az volt a célja, hogy a régi 
rendszer híveit megszégyenítsék, és az új 
hatalom jelenlétére állandóan emlékeztessék a 
lakosságot. Az 1956. október végére 
radikalizálódó személyek elsősorban azok közül 
kerültek ki a faluban, akik a várpalotai (inotai) 
ipari üzemekben (bánya, erőmű, kohó) 
dolgoztak, s ott szembesültek a forradalmi 
eseményekkel. Munkahelyükről hazatérve ők 
álltak az élére a Rákosi-rendszer és a szovjet 
megszállás jelképei eltávolításának. Ezzel 
egyidőben például egy szovjet parancsnoki 
terepjárót, amit a felsőtabáni Hollósi 
kovácsműhely előtt hagytak az oroszok a 
forradalom napjaiban, ismeretlenek 
szétszereltek. 
 

A faluban dolgozó, tartózkodó lakosok között 
voltak azok, akik a forradalom napjaiban 
gondoskodtak a település nyugalmáról, az 
időlegesen leváltott tanácsi vezetők helyett a falu 
irányításáról: Udvardi János a községi tanács 
vezető testülete helyébe választott helyi nemzeti 
bizottság vezetője, a bizottság tagjai vagy a 
rendre felügyelő nemzetőrség vezetői, Szabados 
József és Rédei József. 
 

Az emlékművet végül október legvégén 
döntötték le. Egy lánctalpas S-100-as típusú gép 
jött Inotáról; csóriak, inotaiak és palotaiak is 
voltak rajta, akik részt vettek a szovjet emlékmű 
elmozdításában. A korábban már kiadott 
riportok, visszapillantások (Fakász Tibor: A 
némák szóra kelnek. Várpalota, 1993.), Horák 
Ferenc és Rechner József visszaemlékezései és 
az események után készült korabeli vizsgálati 
jegyzőkönyvek (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára) szerint több személyt 
vádoltak meg az emlékműdöntésben való 
részvétellel. Egy részük a megtorlások elől 
nyugatra szökött (például az inotai Petőcz János 
és Petőcz József, aki nemcsak a lánctalpasban 
ült, hanem részt vett a vörös csillag 
leszerelésében az inotai erőműnél). Másokat 
1956 végén, 1957 elején a karhatalmisták 
megvertek, kit a tanácsházán, másokat a 
várpalotai és fehérvári rendőrörsökön (Bánóczki 

István, Börzsei János, Galambos János, Helt 
János, Jaskó István, Kertész Albert, Kövecses 
István, Péterfi Miklós, Rechner József, Tizer 
István, a képen látható Varga Mihály (aki 
lakatosként a falu számos vaskapujának 
készítője volt), Zulik József. Többeket 
munkahelyükről eltávolítottak, Varga Mihályt 
például a tiszapalkonyai hőerőműbe helyezték 
át. Az egyik résztvevő, Horváth János 
Felsőtabán 19. szám alatti lakos – Horák 
Ferenc szerint – a verések következtében 
szerzett maradandó vesekárosodást, ami 
később a halálához is hozzájárult. Akinek a 
szerepét a megtorló gépezet lényegesebbnek 
ítélte, a fizikai bántalmak mellett 
rendőrhatósági őrizetbe, megfigyelés alá 
került: többen kellett, hogy megjelenjenek akár 
éveken keresztül is a szomszédos városi 
rendőrörsökön hetente-kéthetente vasárnap 
délelőtt, hogy ezzel is akadályozzák a rendszer 
ellenségének tartott egyházzal a 
kapcsolattartást, a vallásgyakorlatot; 
rendszeresen zaklatták őket, többek ellen 
bírósági ítélet is született. 
 

 
 

Fiatalok Csóron 1956 nyarán a Fő úton a folyó 
fölötti hídnál: Petőcz János, Horák Ferenc, 
Petőcz József, Varga Mihály, Nagy [Pál] 
Sándor. A kép Horák Ferenc szívességéből 
jelenik meg. 
 

Hári Gyula 
intézményvezető 

 

Iskolai hírek 
 
Szeretettel köszöntöm az újság olvasóit az új 
tanévben! A 2019/20. tanév szeptember 2-án, 
hétfőn kezdődött ünnepélyes tanévnyitóval. 
Hagyományainkhoz híven az 1. osztályosok 
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emléklapot vettek át az iskolakezdés alkalmából.  
 

Név szerint: Bak Laura, Barbély Barnabás, 
Bodri Barnabás, Borics Krisztina, Hegedüs-Ari 
Júlia, Kolmer Bence, Mázsa Krisztofer Zoltán, 
Molnár Ármin, Nehéz Petra, Siliga Ákos 
Levente, Szabó Gergely Ádám, Tóth Hanga 
Sára, Varga Boglárka Liliom, Volkensdorfer 
Hanga, Zilahy Máté Bence. 
 

 
 

Új kollégákat is köszöntöttem az ünnepségen: 
Pribékné Nényei Annamária magyar-ének 
szakos kolléganőt, Kovácsné Geiger Andrea 
tanító szakos kolléganőt, valamint Dr. Hári 
Gyula magyar-történelem szakos kollégát. Úgy 
érzem, hogy nagyon hamar sikerült beilleszked-
niük a tantestületbe, így aztán szakmailag is 
felkészülten indultunk neki az új tanítási évnek. 
A tanévben a tanítási napok száma 180 nap lesz. 
Kollégáimmal igyekszünk ezeket a napokat a 
tanítás - tanulás mellett igényes és tartalmas 
szabadidős tevékenységekkel, programokkal 
színesíteni, bevonva a helyi civil szervezeteket, 
vállalkozókat, segíteni szándékozókat.  
 

A tanévben továbbra is ingyen kapnak a 
gyermekek iskolagyümölcsöt és iskolatejet. Az 
iskolatejek tárolására üvegajtós hűtőszekrényt 
kaptunk a Pusztaszbolcsi Zrt.-től. 
 

Az informatika tanterem okostáblával bővült, 
melynek gyerekek és tanárok egyaránt örültek, 
hiszen korszerű eszköz segítségével tanulhatnak, 
taníthatnak. A Székesfehérvári Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársa, Kalocsai 
Adrienn, szociális tevékenységet végez 
intézményünkben. Szerdai napokon a Fő téri 
iskolaépületben található. Előzetes bejelentkezés 
esetén szívesen áll rendelkezésükre. 
 
 

Október 1-jén az önkormányzattal és az 
óvodával közösen köszöntöttük Csór szépkorú 
lakosait.  
 

Immár második alkalommal nyerte el 
intézményünk az Ökoiskola címet, melynek 
címkiosztó ünnepségére október 18-án került 
sor Budapesten, a Balassi Intézet 
Színházterében. Az oklevelet Lengyel Valéria 
igazgatóhelyettes Asszony vette át Dr. Maruzsa 
Zoltán köznevelésért felelős államtitkár Úrtól. 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Munkánkat a következő gondolatokkal 
indokolták: 
 

„A Cím viselésével a fenntarthatóságra nevelés 
egész intézményes megközelítése melletti 
elköteleződésüket nyilvánítják ki. Az Ökoiskola 
cím elismerése annak a pedagógiai és 
intézményvezetési folyamatnak, melynek 
eredményeképpen tanulóik számára 
természetessé válik az egészség- és 
környezettudatos életmód, az igazságos 
társadalmi berendezkedés iránti igény és a 
globális és lokális problémák iránti nyitottság, 
valamint aktívan tudnak tenni a felismert 
problémák megoldásáért. Az iskolában 
megszerzett tudást és értékrendet a tanulók 
családjuk vagy tágabb környezetük felé is 
közvetíthetik. Az Ökoiskola használatára 2019. 
szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig 
jogosultak.” 
 

Ebben a tanévben is Boldog Iskolaként 
folytatjuk munkánkat. A címhez sikeres 
pályázatot nyújtottunk be. Nagyon örülünk az 
elnyert címeknek, büszkék vagyunk rá!  
 

 
 

Iskolánkban minden évben megrendezzük a 
Gyaloglók világnapját, hiszen Ökoiskola 
mivoltunk miatt is nagy gondot fordítunk 
környezetünkre s annak védelmére. Fontos, 
hogy megismerjük szűkebb és tágabb 
környezetünket egyaránt. Egy gyönyörű őszi 
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napot kiválasztva indultunk az Ágnes-emlékmű 
felkeresésére. Mivel Ágnes a Nedeczky- család 
sarja volt, ezért csóri vonatkozású adatokat, 
tényeket is mondtunk róla. Emlékműve mellett- 
mely jelenleg már csak egy kőhalom – felidéztük 
alakját s a magaslesről gyönyörködtünk a táj 
festői szépségében. A kirándulást Ács Miklós és 
Dr. Hári Gyula tanár urak szervezték. 
 

Október 22-én nemzeti ünnepünkre 
emlékeztünk. Az 1956-os eseményeket a felső 
tagozatos tanulókból összeállított csoport 
interaktív előadással, műsorral mutatta be 
diáktársainak: zene, korabeli képek és 
filmrészletek, versek adták az emlékezés alapját. 
A műsort összeállította Dr. Hári Gyula tanár úr. 
 

Október 25-én pályaorientációs napot tartottunk 
intézményünkben. Ennek keretében az alsó 
tagozatos diákoknak Borics Mihály körzeti 
megbízott tartott érdekes előadást a rendőri 
munkáról. Nagy örömet okozott azzal, hogy a 
rohamsisakot és a védőruházatot is fel lehetett 
próbálni. Köszönjük segítségét! 
A felső tagozatos diákok elsőként a 
székesfehérvári Zrínyi utcai cukrászüzembe 
tettek látogatást, majd részt vettek a Fejér 
Megyei Kormányhivatal által megrendezésre 
kerülő Pályaválasztási kiállításon. A 
szakmabemutatóval és információs börzével 
egybekötött kiállítás-sorozaton információkat 
kaphattak a tanulók, annak érdekében, hogy a 
pálya- és szakmaválasztás előtt álló fiatalok a 
lehetőségek jobb megismerésével megalapozott 
döntéseket hozzanak. A program megvalósulását 
a Fejér Megyei Kereskedelmi Iparkamara és a 
Fejér Megyei Kormányhivatal segítette. Hálásan 
köszönjük! 
 

A pályaorientációs napról visszatérve sem 
maradt üresen az iskola, ugyanis a felsős tanulók 
számára a már hagyományosnak számító 
tökfaragó versenyt rendeztünk a Dök 
szervezésében. A kisebb-nagyobb tökök egy óra 
elteltével érdekesebbnél érdekesebb alakokat 
öltöttek a faragóik kezében. Volt aki festette, 
díszítette, mécsest helyezett bele, de még kutya 
formájúvá is vált az egyik. Az elkészült 
darabokat értékeltük, apró ajándékkal 
jutalmaztuk. A tábortűznél lehetett nyárson sütni, 
beszélgetni, játszani. Nagyon jól éreztük 
magunkat, jövőre is rendezünk ilyen napot.  

 
 

November 5-én, délután érdekes előadást 
tartott a Közép - Dunántúli Postagalamb 
Sportszövetség   képviseletében Khaut Antal és 
Ivanics István Viktor a galambászatról, 
galambokról iskolánk tanulóinak. Az előadás 
végén  postagalambot is röptethettek a diákok. 
A gyerekek érdeklődve hallgatták az előadást 
és nézegették a  röptetésre és bemutatóra 
hozott postagalambokat. 
 

November 11-én a 4. osztályosok, 
osztálytanítójuk, Palkovics Ági nénivel 
közösen, vendégül látták iskolánkban a leendő 
első osztályos gyermekeket. Nagyon készültek 
a vendégek érkezésére! Őszi lámpást 
barkácsoltak, valamint előadták nekik Szent 
Márton püspök legendáját. 
 

Ugyancsak ezen a napon egy igen megtisztelő 
feladatnak tettünk eleget: meghívást kaptunk 
az Arany EGYMI által szervezett Integrált 
Tehetségnapra. Nem csak vendégként, hanem 
előadóként is. Lengyel Valéria 
intézményvezető-helyettes asszony érdekes és 
színes előadásban ismertette az iskolánkban 
folyó tehetséggondozó munkát. Azt gondolom, 
hogy iskolánk a jövőben jó eséllyel pályázhat 
majd Akkreditált Tehetségpont címre. 
 

Ovisuli 
 

Bár még messze az új tanév, mi már a leendő 
1. osztályosok fogadására készülünk! Kérem, 
fogadják szeretettel a leendő 1. osztályos tanító 
néni, Palkovics Ágnes bemutatkozó anyagát. 
 

Csóron élek férjemmel és két gyermekemmel. 
Tanítói diplomámat 2001-ben szereztem a 
szombathelyi tanítóképző főiskola 
tanítószakon, informatika műveltségterületen, 
majd pár évvel később ugyanitt kaptam a 
magyartanári diplomámat is. 2020. január 1-
jén lesz 20 éve, hogy főiskolás hallgatóként 
tanítóként kezdtem dolgozni. Leírni soknak 
tűnik ez a 20 év, de ha valakinek a munkája a 
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hobbija, akkor ezt igazán nem érzi soknak. 
Munkám során több elismerésben részesültem, 
de ami a legkedvesebb számomra az a gyerekek 
lelkesedése és öröme, amivel nap, mint 
találkozok az iskolában. 

 
 

Egyik nagyon becses kitűntetésem, amikor 
tanítványaim szüleitől Richter Aranyanyu Díj 
jelölést kaptam. Nagyon büszke vagyok rá és 
igyekszem megfelelni a díjnak! Szeretem, ha az 
iskola az a hely a gyerekek számára, ahova jó 
bemenni, barátokat szerezni, ahol sok érdekes 
dolgot lehet tanulni. Törekszem arra, hogy 
tanítványaimnak az iskoláról ne csak a tanulás 
jusson eszükbe, hanem a színes, jóhangulatú, 
vidám tanórák, iskolán kívüli közös programok, 
és emellett természetesen tanulják meg, hogy 
vannak kötelességeik, amiknek meg kell felelni. 
Célom, hogy az együtt töltött négy év során 
olyan összetartó osztályközösséget alakítsunk ki 
a gyerekekkel, ahol alapérték lesz segíteni, 
tisztelni és elfogadni egymást. Fontosnak tartom, 
hogy a gyerekek játékosan tanulhassanak, és 
tehetségüket kibontakoztathassák. Mindannyian 
különbözőek vagyunk, mások vagyunk, de 
valamiben mindenki tehetséges, csak meg kell 
találni mindenkiben ezt a kincset! 
Tisztában vagyok vele, hogy a mai gyerekek már 
digitális nemzedék. Ezt szem előtt tartva, a 
tanórákat is erre építve, napi szinten használjuk 
az interaktív táblát. Jövő szeptembertől a 
pedagóguspálya egyik legszebb, legizgalmasabb, 
de egyben legfelelősségteljesebb négyéves 
periódusát kezdhetem el. Szeptembertől az új kis 
elsős gyermekeket tanítom!  
Szeretettel és nagy izgalommal várok minden 

leendő kisdiákot a Csóri Mátyás Király 
Általános Iskolába!  

 
 

,,Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet 
tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre 
vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, 
esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztathassák a 
személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell 
hozzá mást tenni, csak egymásból a jót 
kiszeretni”.(Böjte Csaba) 
 

Az iskolai alapítvány hírei 
 

Az iskola alapítványa az SZJA 1% felajánlá-
sokból 101 366 Forintot kapott, amit az 
alapítvány kuratóriuma ezúton is hálásan 
köszön. Az összeg segítségével újabb digitális 
tábla kerül beszerzésre, részben pályázati 
forrásból. További felajánlásaikat közvetlenül 
is megtehetik az alábbi számlaszámra: 
 

 
MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TANULÓIÉRT TEHETSÉGGONDOZÓ 

ALAPÍTVÁNY 
 

A d ó s z á m :  1 8 4 9 1 4 1 4 - 1 - 0 7  
 

Számlaszám: 57800318-11000200 
 
 

Segítségét, nagylelkűségét előre is 
köszönjük! 
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Ami a következő időszakot illeti, elég 
mozgalmasnak ígérkezik. Decemberben az 
adventi készülődés, Mikulás és karácsonyi 
programok mellett iskolánk névadójára 
emlékezünk, sportversenyt rendezünk és 
ünnepélyes keretek között átadjuk a szépen 
felújított iskolaépületeket. Rendezvényeinkre 
Mindenkit szeretettel várunk!  
Friss hírek és információk: www.csoriiskola.hu 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

Cseténé Szabados Amrita Teresa  
intézményvezető 

A Csóri Mátyás Király Általános Iskola 

tantestülete és tanulóközössége 

szeretettel hívja Önt és kedves családját a 

Mátyás Király-napokra 
A 2019. december 4-ei 

hét programjai: 
 

2019. december 4. szerda, 15 óra 15 
perc, Petőfi Sándor Művelődési Ház 

 
Megnyitó 

Kulturális műsor 
 

2019. december 5. csütörtök, 14 óra, 
Fő téri iskolaépület udvara 

 
A felújított iskolaépületek ünnepélyes 

átadása 
 

2019. december 6. péntek 16 óra, 
Petőfi Sándor Művelődési Ház 

 
Jótékonysági gálaműsor (Belépő ára: 500 

Forint) 
 
 

Óvodai hírek 
 

A 2019/20-as nevelési év szeptember 2-án 
kezdődött. Az augusztusi takarítási szünet után, 
izgatottan vártuk a régi, és az új gyermekeket az 
óvodába. 

Szeptemberben a Süni csoport 22 fővel, a 
Katica csoport 23 fővel kezdte meg a nevelési 
évet. 10 új kiscsoportos gyermek érkezett az 
óvodánkba. Nagyon nagy szeretettel fogadtuk 
őket! 
 

Az óvoda első hagyományos programja a 
szüret volt. A gyermekek szedték, szemezték, 
darálták és préselték a szőlőt. Majd a nagy 
munka fáradalmait egy kis táncos mulatsággal 
pihenték ki. Persze a munkájuk gyümölcsét, a 
mustot is elfogyasztották. 
 

Népmese napja alkalmából szeptember utolsó 
hetében a mese kapta a főszerepet. A szállást 
kérő róka c. magyar népmesét dolgoztuk fel a 
héten. Az állatok világnapja alkalmából idén is 
rendeztünk kiállítást. Minden gyermek elhozta 
a legkedvesebb plüss állatát. 
 

 
 
Ellátogattunk egy közeli családhoz, ahol 
megnéztük a háziállatokat: lovat, kecskét, 
nyulat, baromfikat. A bátrabbak meg is etették, 
és megsimogatták a kecske család tagjait. 
Október 8-án a Szegedi Látványszínház 
előadásában, egy igen szórakoztató, interaktív 
műsor keretében megnéztük „ A Pötyi” és a 
legjobb gazdi című előadást. Október végén a 
„Tök jó héten” mutatós töklámpásokat 
készítettünk, sütőtököt és tökös süteményt 
sütöttük a gyermekekkel. 
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Megszépült az óvoda előtti pihenő sziget. Egy 
virág palettát helyeztünk az óvoda elé, ezzel is 
fejlesztjük óvodásaink esztétikai érzékét és a 
környezet, a természet megbecsülésére, a szép 
meglátására neveljük őket. 
 

.  
 

Márton nap alkalmából a libák körül forgott a 
világ. Készítettünk lámpásokat, s persze a 
libazsíros kenyér sem maradt el.  
 

 
 

November 11-én a nagycsoportosokkal 
ellátogattunk az iskolába, és a 4. osztályosok 
színvonalas Márton napi műsorát tekintettük 
meg. Ezúton is köszönjük a meghívást, és a 
kedves vendéglátást. 
 

 
 

 

 
Közelgő programjaink: 
 

12.03. Fogadóóra 
12.06. Mikulás 
12.13. Délután a szülőkkel közös adventi 
készülődés 
12.19. Ovis karácsony. 
 

Az adventi időszakban gyertyagyújtással, 
ünnepi díszítéssel, közös énekléssel, 
verseléssel hangolódunk a közelgő 
Karácsonyra. 
 

„Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, 
és meg is fogja szépíteni a világot. 
Egy pillanatnyi béke megmentheti, 
és meg is fogja menteni a világot. 

Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, 
és tökéletessé is fogja tenni a világot.” 

( Sri Chinmoy) 
                         

      Wittmann-né Csapó Anikó 
                                                 óvodavezető 
 

Katolikus egyház hírei! 
 

Kedves Olvasó! 
 
Advent idején a vasárnapi szentmisék a szokott 
időben, 9 órakor kezdődnek. 
December 24-én 21 órakor a templomban a 
gyerekek karácsonyi misztériumjátékát 
láthatjuk, utána kezdődik a szentmise. 
December 25-én és 26-án az ünnepi misék 
reggel 9 órakor lesznek. 
December 31-én az év végi hálaadás délután 
15 órakor lesz. 
Január 1-én Az Újévi mise reggel 9 órakor 
lesz. 
Legyen az adventi készület ideje számunkra 
tudatosság, amikor a hétköznapi 
tevékenységeinket is megtöltjük imádsággal. 
Itt az év végén szeretném megköszönni 
mindenkinek áldozatos munkáját, anyagi 
támogatását, imádságát, amivel Egyházunkat 
támogatta. 
 

Áldott, békés karácsonyi ünnepet és boldog 
új évet kívánok minden olvasónak! 

 

Mné Paitli Éva 
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Beszámoló az Értéktárbizottság munkájáról 
és javaslatok a 2020-as esztendő feladataira 

 
A 2016 májusában alakult Csóri Települési 
Értéktárbizottság tevékenységéről folyamatosan 
beszámolt a Krónika hasábjain, illetve a 
település honlapjáról elérhető oldalain. A 
bizottságnak az a feladata, hogy szervezze a 
hungarikumokhoz hasonló, de helyi szintű 
értékek felmérését, összegyűjtését, rendszerbe 
foglalását, rögzítését, megismertetését és 
népszerűsítését. Tagjai: Buresné Mészáros Edit, 
Gombaszögi-Szalai Tímea (titkár), dr. Hári 
Gyula (elnök). 2019 tavaszán 19 helyi értéket 
vettünk fel a települési értéktárba: 

 

1. A Csuka (Csóri Csuka csárda) 
2. A karsztvíz, a vízmű és a malmok 
3. A Szenes és a Száraz-horog mint 

természeti-turisztikai értékek 
4. A Sárréti Tájvédelmi Körzet környezete – 

a hangyaboglárka 
5. A település régészeti lelőhelyei 
6. Az egykori Nedeczky-kastély 
7. A volt Somssich-kastély és környezete 
8. Horváth Kapus Sándor (1900–1959) 

fényképész munkássága 
9. A római katolikus templom és környezete 
10. A református templom és környezete 
11. A református anyakönyv 
12. A volt uradalmi magtár és a Magyar utca 

paraszti magtárai 
13. A helyi szőlészet, borászat hagyománya 
14. A káposztatermesztés és a 

Káposztafesztivál 
15. A Málnagyár mint ipartörténeti emlék 
16. A csóri sportélet – A helyi tekeműhely 
17. A Szent Vendel-kultusz emlékei 
18. A Csóri Csukások Turisztikai Egyesület 

és tevékenysége 
19. A Csóri Csuka népdalkör vegyes- és 

férfikarának hagyományápoló 
tevékenysége 
 

2020-ban a következő területeken szeretnénk 
előrelépni: 
 

 Szakértők és civilek bevonása a bizottság 
munkájába 

 Naptár készítése a települési értékekkel 
 Kiadványsorozat indítása 1. füzet: Csóri 

receptek (szakácskönyv) 

 Temetői régi sírokra, szobrokra gondozási 
terv kialakítása 

 Nedeczki-kripta táblájának helyreállítása; 
régi tabáni temető és sírköveinek gondozása 

 Az Ágnes-major közelében létesített Ágnes-
emlék helyreállítása (előzetesen felmérés; a 
felmérés a Kúthegy déli részén állt 
Emanuela emléke nevű helyet is érintené) 

 A település területén lévő keresztek 
gondozási terve (gondozó családok 
keresése, felkérése, „örökbefogadás”) 

 Sétautak tervezése, információk kapcsolása 
új látnivalókhoz QR-kódok segítségével, 
útvonalakra felfűzve (a látnivalók bővítésé-
vel) 

 Megyei értéknek felterjesztés (Csuka, 
káposzta, teke, Vendel, víz) 

 értéktári séták tervezése, előzetes 
igényfelméréssel 

 Borverseny (a Káposzta- és Csuka 
fesztiválon) 

 Halételek bevezetése a Csukafesztiválra 
 Közreműködés a Csuka és a Magtár 

épületének hasznosításában 
 

Ezúton is kérjük céljaink alakításában és 
elérésében a csóri polgárok segítő 
együttműködését. Először is várjuk azokat a 
régi recepteket, receptes füzeteket, amelyek 
régi csóri ételek elkészítését írják le. 
 

Hári Gyula 
 

In memoriam Milcsinszky Alajos 
(1931-2019) 

 

 
 

Milcsinszky Alajos címzetes kanonok, püspöki 
tanácsos, nyugalmazott plébános 2019. 
november 19-én, életének 89., papságának 64. 
évében váratlanul, de hisszük, hogy nem 



Új Krónika   2019. november 30. 

 

12 
 

 
készületlenül elhunyt az Úrban. 
 

Alajos atya Budapesten született 1931. október 
22-én. A székesfehérvári kisszeminárium 
növendékeként érettségizett 1950-ben. Teológiai 
tanulmányait Székesfehérváron és Szegeden 
végezte. Pappá 1956. június 21-én, 
Székesfehérvárott szentelték. 
 

Kántor-káplánként szolgálta a híveket 
Kápolnásnyéken 1956-1958, Ráckevén 1958-
1962 között, majd Székesfehévár–Belvárosban 
lett káplán 1962-1967 között. 
 

Plébános volt Kápolnásnyéken 1967-1977 
között, Székesfehérvár– Nagyboldogasszony 
templomban 1977-1995 között, majd 
Székesfehérvár–Maroshegyen 1995-1996 
folyamán, végül Szárazréten 1996-tól 2017-ben 
történt nyugdíjazásáig. Közben 1983-2004 
között az iszkaszentgyörgyi, 2006-2017 között a 
csóri hívek pasztorálását is végezte 
adminisztrátorként. 
 

A Püspöki Szentszéki Bíróság jegyzője volt 
1962-től, viceofficiálisa 1972-ben és 1977-1981 
között, officiálisa 1981-2017 között. 1996-1999 
között a Székesegyházi (Szent Cecilia) Kórus) 
karnagya, egyházmegyei zeneigazgató és az 
Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam 
igazgatója is volt. Ellátta a Ciszterci Szent István 
Gimnázium spirituális igazgatói teendőit 1999-
2006 között, tanított az Egyházmegyei 
Hitoktatóképző tanfolyamon, és számos 
egyházmegyei bizottságnak és testületnek tagja 
volt.   
 

Munkásságát püspöki tanácsosi címmel 1975-
ben ismerte el püspöke. Tanácsadó plébános 
volt1994-2000 között. 1997-ben címzetes 
kanonoki méltóságot nyert. Pedagógusi 
munkáját a Szent Gellért Díj arany fokozatával 
ismerték el 2006-ban. Székesfehérvár városa 
1998-ban Pro Civitate díjjal, 2019-ben 
díszpolgári címmel tüntette ki. 
 

Alázat és hűség. Ez a két szó jut eszembe 
először, amikor Milcsinszky atyára gondolok. A 
maga csendes, visszafogott módján mindig 
hűséges szolgája volt Istennek és a híveknek. 
Hivatását nagyon komolyan vette, mindig sokat 
készült a szentmisékre, szentbeszédekre. 
Szakmai felkészültsége bölcsességgel társult. 
 

A legrosszabb időjárási körülmény sem gátolta 
meg benne, hogy eljöjjön Csórra misét tartani. 
Szeretett hívei között lenni. Minden közösségi 
programnál számíthattunk a részvételére, 
támogatására. A Szent Antal kápolnát az ő 
szorgalmazására kezdtük el ismét használni 
sokak örömére. Különleges szeretettel fordult a 
gyermekek felé, generációk nőttek fel az ő 
hittan óráin és emlékeznek szeretettel a régi 
időkre. 
 

A díjak, az elismerések nem érdekelték őt. 
Nagyobb sikernek élte meg, ha megkeresztelt 
egy gyermeket, összeadott egy fiatal párt, vagy 
kiszolgáltatta a betegek szentségét. Mindig 
számíthattunk rá. Papi munkájában szerény, 
kedves, nagytudású, tekintélyt parancsoló 
személyisége példaképpé tette a hívek körében. 
Példát adott nekünk hivatásszeretetből, 
áldozatos kötelességteljesítésből és becsületes 
emberi magatartásból. Halála nagy veszteség 
egyházközségünk számára, de nyújtson vigaszt 
a gondolat, hogy nekünk és értünk dolgozott, 
és munkája nem volt hiábavaló. Sokat 
tanultunk tőle. Nemcsak a búcsú, hanem a 
köszönet ideje is ez. Köszönjük, hogy 
szeretetet árasztott ránk, vigasztalt, hirdette az 
igét és bátorított minket! 
 

Adj Uram örök nyugalmat neki és az örök 
világosság fényeskedjen neki! 
 

Milcsinszky atyáért szentmise lesz a 
Székesfehérvár-Nagyboldogasszony plébánia-
templomban 2019. november 30-án (szombat) 
½ 10 órakor. Földi maradványait a szentmise 
után 11 órakor a Szentháromság (Hosszú) 
temetőben helyezik örök nyugalomra. 
 

„Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem 
magadénak!” 

 

Budainé Németh Johanna 
 

 

Tisztelt Csóri Lakósság! 
  

FIGYELJÜNK (jobban) EGYMÁSRA!! 
 
Az utóbbi napokban szinte egyre hidegebb időt 
érezhettünk. Az időjárás~előrejelzés szerint 
megérkeznek a mínusz fokok is. Lassan 
beköszönt a tél. 
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Fontos, hogy Mindenkiben tudatosuljon: 
felelősek vagyunk közvetlen környezetünkért! 
Ezért, ha Önnek tudomása van a 
szomszédságban egyedülálló idős emberről, 
személyekről, kérjük, tegye meg, hogy jobban 
figyel Rá, Rájuk! (...például, ha nem füstöl a 
kémény, vagy hóesés után nincsenek friss 
lábnyomok) csengessen be hozzájuk, vagy hívja 
fel őket telefonon, és érdeklődjön hogylétükről! 
Egymásra figyelni (főleg télen, hidegben) nem 
"leskelődés", ilyenkor a figyelmes szomszéd, 
ismerős életet menthet! 
 

Mi is igyekszünk külön figyelmet fordítani az 
idős(ebb) emberekre, de több szem többet lát. 
Kérjük, legyen Ön is partnerünk a 
segítségnyújtásban, ha teheti! Összefogással 
elkerülhetjük a bajt! Köszönjük! 
 

HA BAJ VAN HÍVJA A 112 
TELEFONSZÁMOT AMI INGYENES ÉS 
ÉJJEL -NAPPAL HÍVHATÓ! 
 

Ha bármiben segíthetünk, hívja az alábbi 
telefonszámot: 0620/9519403 (Kalmár László)  
csoripolgarorseg@gmail.com 
 

A Csóri Polgárőrség Közhasznú Egyesület 
kérné támogatói segítségét! 
 

Egyesületünk tagdíj befizetésekből tartja fenn 
magát, melyek mellé szeretnénk kérni az Ön 
támogatását is, hogy munkánkat egyre 
hatékonyabban és egyre színvonalasabban tudjuk 
ellátni. Amennyiben úgy gondolja, hogy 
pénzadománnyal tudná munkánkat segíteni, azt 
kérnénk az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11736006-20396684 számú bankszámlánkra 
átutalni vagy rózsaszín postai utalványon 
befizetni szíveskedjen. Amennyiben 
személyesen szeretné támogatását eljuttatni 
hozzánk, akkor azt megteheti az egyesület 
pénztárosánál, Rácz Péternél. 
 

Az Önök segítségével továbbra is a falu 
biztonságáért tudunk tenni. Segítségüket előre is 
köszönjük! 

Ezúton kívánunk a Csóri Polgárőrség 
Közhasznú Egyesület tagjai nevében 
BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET! 

 

Kalmár László elnök 
 

Vince Tamás: Az ősz 
 

Itt van az ősz az elmúlást idézi, 
van aki kesereg, az ablakon nézi. 
Elmélázik azon, ilyen ez az élet, 

jön a szép kikelet és aztán jön a végzet. 
 

Rövidek a napok, megnyúlnak az esték,  
elmentek a gólyák, elmentek a fecskék. 

Megértek a szőlők, megvolt már a szüret, 
itt ott futkos a földeken egy-két tapsifüles. 

 

Nem hallatszik nótaszó a domboldalakon, 
bezárt présházak ablakai tekintenek vakon. 

Tüzet kell raknunk a kályhába, kazánba, 
mert bizony már fázunk a fűtetlen szobában. 

Sárguló levelek álomba szenderül a fa, 
mindenkinek eljön a bús alkonya. 

 

A mi időnk is lejár e földi vendégségbe, 
sorba kiköltözünk a csöndes temetőbe. 

Nem vár ott ránk más, mint sötét némaság, 
sírunkat befutja a gyom és a vadvirág. 

Gondolataim végén annyi mit mondhatok: 
 

Uram, legyen meg a Te akaratod! 
 

2019.október 28. 
 

 

CS.A.K Önöknek 
 

Nagy szeretettel köszöntök Mindenkit! 
 
A CS.A.K legutóbbi bejelentkezése óta eltelt 
időben sok minden történt, amit szeretnék 
Önökkel itt megosztani: 2019. szeptember 28-
án megrendezésre került az immár 
hagyománnyá vált V. Káposztafesztivál, ahol 
színvonalas előadásokkal, jó hangulattal és 
finom káposztás ételekkel találkozhatott a 
nagyérdemű. Nagy öröm volt a számomra a 
Márton napi felvonulás is. Nagyon sokan 
eljöttetek és úgy érzem, hogy fénylő 
lámpásainkkal és Márton történetével ismét 
megidéztük ennek a jeles napnak a szokásait. 
Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt! 
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Külön köszönet a polgárőrségnek, hogy 
vigyáztak ránk. Most pedig szólnék pár szót 
arról, ami még ebben az évben vár ránk! 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit az idei 
nagyszabású adventi programsorozatunkra a 
következő időpontokban: 
 

1.Gyertyagyújtás: 2019. 12. 01. (vasárnap) 16.30 
óra 
Gyémánt Gospel kórus koncertje 
 

2.Gyertyagyújtás: 2019. 12. 08. (vasárnap) 16.30 
óra 
Szabó Miklós Bence a szabad színház művésze 
mond egy karácsonyi mesét. 
15.00-17.00 óráig a Gillányi család 
kezdeményezésére díszítsük fel együtt Csór 
karácsonyfáját 
a Művelődési Házban! A fácska az ünnepek után 
köztéren kiültetésre kerül. 
 

3.Gyertyagyújtás: 2019. 12. 15. (vasárnap) 15.30 
óra 
Óvóbácsi Zsongodája gyermekműsor, 
karácsonyváró nap, szeretetvendégség a 
Művelődési Házban. 
 

4.Gyertyagyújtás: 2019. 12. 22. (vasárnap) 16.30 
óra 
Gágó Zsolt zenész-gitáros adventi műsora, 
illetve az Adventi ablakok ajándékainak átadása. 
 

A gyertyagyújtások a művelődési ház előtt 
lesznek. Remélem, hogy sokan eljöttök és süti, 
tea, forralt bor mellett tudunk egy jót 
beszélgetni! 
 

Ahogy tudjátok, idén első alkalommal 
felgyúlnak a fények 24 házacska ablakában, az 
adventi időszakban itt Csóron! Egy kis játék is 
fog társulni ehhez a hagyományteremtő 
megmozduláshoz. 2019. december 1-től minden 
reggel egy fejtörővel vezetünk rá Benneteket, 
hogy hol található az adott nap ablaka. 18.00-
20.00 óráig kihelyezünk oda egy ládikát, amibe 
bedobhatjátok a neveteket, hogy ott jártatok. 
2019. december 22-én 16.30 órakor a CS.A.K 4. 
gyertyagyújtásánál minden ablakból kihúzunk 
egy nevet, aki megkapja az adventi naptárban 
elrejtett ajándékot. Információ a napi fejtörővel 
kapcsolatban: a CS.A.K Csóri Alkotó Közösség 
facebook oldala, illetve minden reggel 
kifüggesztésre kerül a Művelődési Ház és az 
önkormányzat hirdetőtábláján! 

 
 

Ezúton ismét szeretnénk megköszönni 
mindenkinek az önzetlen munkáját, anyagi 
támogatását, akik ezzel is hozzájárultak a 
CS.A.K működéséhez! Remélem, hogy jól 
éreztétek magatokat velünk, jövőre ismét 
izgalmas programokkal várunk Benneteket! Ha 
pedig, kedvet kaptatok ahhoz, hogy a falu 
közösségéért velünk együtt dolgozzatok, 
várunk Benneteket a CS.A.K-ban, 
jelentkezzetek tagnak. 
 

Ha továbbra is szimpatikus számotokra a 
tevékenységünk, akkor örömmel vesszük 

támogatásotokat akár anyagilag, akár 
önkéntes munkával. 

 
Számlaszámunk: 

10400889-50526785-75751003 

 

Áldott, szép karácsonyt és sikerekben, 
egészségben gazdag boldog új évet 

kívánunk! 
 

Bódis Veronika                   
CS.A.K elnök 
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Vasútmodell kiállítás  
a Művelődési Házban 

 
December 22-27. között az alábbi időpontokban 
tekinthető meg ingyenesen az egész termet 
betöltő terepasztal. 
Nyitva tartás: December 22-én 16:30-20:00 
között, December 23-án 08:00-12:00 és 14:00-
18:00 között, December 24-én ZÁRVA, 
December 25-26-án 08:00-12:00 között, 
December 27-én 08:00-16:00 között. 
 

Tamás Ferenc 
  

SPORT Hírek 
 

Asztalitenisz tervek 
 
2019. szeptember 10-én elindult a Megyei 
asztalitenisz bajnokság, a megye I. és a megye 
II. osztályban. Első csapatunk hosszú évek óta a 
megye I. osztályban szerepel, jó 
középcsapatként. Egy fő játékos erősítésként  
Székesfehérvárról jött át hozzánk. 
2019. szeptember  1-el a megye II. osztályban 9 
fővel is indítottunk csapatot, reális célként az 5. 
hely megszerzését tűztem ki. 
 

A megye II. bajnokságban következő csapatok 
indultak: Vízmű SE, Mór SE, Szabadbattyán 
KSE IV., Polgárdi VSE III-IV., Honvéd Szondi 
SE IV., Bicske TCE., Beloiannisz SE II., DASE 
III. Dunaújváros, Honvéd  Szondi SE V., Csór 
TT FC II. csapat 
 

Bajnoki meccseink csütörtöki napokon 17:30 – 
20:00 között vannak. 
Asztalitenisz edzések kedd – csütörtök 18:00 – 
20:00 között, vasárnap  9:00 – 12:00 óráig. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Lelkes István 
szakosztályvezető 

 

Teke  
 

A XI. Csukafesztivál egyéni tekeversenyére  37 
versenyző nevezett. A férfiak versenyét  Hári 
Csaba (Csór) nyerte. második helyen Czimer 
István (Szfvár) végzett meg előzve a harmadik 
Magdics Zsoltot.  
A nőknél Magda Lilla (Szfvár) nyert, második 

helyen Sziklésiné Szandra (Szfvár) végzett  
megelőzve a magyaralmási Kindl Jánosnét. 
Serdülő kategóriában a fiúknál 1. Sziklási 
Szabolcs (Szfvár) 2. Jezsoviczki László (Csór) 
3. Balom Dominik (Csór) 
Serdülő Lányoknál. 1. Bognár Barbara (Csór) 
2. Csány Laura (Iszkaszentgyörgy) 3. Fekete 
Gréta (Csór) 
 

Nyári szünet után szeptemberben beindult a 
Fejér megyei városi teke bajnokság. A 14 
csapatos bajnokságban Csórról  a T.T.H. Csór 
csapata 13 forduló után a tabella második 
helyén van. Első helyen a Marxim Pizzéria 
csapata áll, míg a harmadik a Hajtó Család. A 
tavalyi bajnokságon ezüstérmes csapat idén is 
nagy reményekkel tele a dobogón szeretne 
végezni akár az arany érem is megvalósulhat. 
 

Október 13-án elrajtolt a Csóri amatőr 
bajnokság is.  10 csapattal indult a bajnokság, 
az 7. forduló után  a Csór önkormányzat 13 
ponttal vezet, míg a 2. helyen a Marxim 
Pizzéria áll 11 ponttal. Harmadik a Nemzeti 
Front csapata 9 ponttal. A további sorrend: 4. 
Kincsesbánya 9 pont, 5. Majdnem Titkos 8 
pont, 6. T.T.H. 8 pont, 7. Retro 8 pont, 8. MTB 
2 pont, 9. Csak Csajok 2 pont, Palota Mix 0 
pont. 
 

November 30. és December 1. között 
rendezzük a Csete Dezső emlékversenyt, 
amely hetedik alkalommal kerül 
megrendezésre. 
Az idén December 14-én és 15-én rendezzük a 
Karácsony Kupát. 
 

Csehi Sándor  
szakosztályvezető 

 

Labdarúgás 
 
Utolsó cikkünkben az előző szezont zártuk le. 
Akkor arról írtam, hogy Csóron a jövő csapata 
épül. Sok fiatal játékos szerepel a felnőtt 
gárdában, amikor pedig az igazolásokra került 
sor, szintén a fiatalok mellett tette le a voksot 
az elnökség. Úgy érzem, hogy a szurkolók 
nevében szólva ezt a filozófiát meg kell 
süvegelnünk. A felnőtt csapat 14 mérkőzéséből 
hetet megnyert, kétszer játszott döntetlent, 
ötször pedig kikapott. Gólkülönbségünk: 49-
25. A megszerzett 23 pontnak köszönhetően az 
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5. helyen telelünk. A góllövőlistán Kaufmann 
Attila 18 góllal az első, míg Budai József 15 
találattal a harmadik. A győzelmeink többnyire 
nagyarányúak, a vereségeink pedig mindig 
szorosak voltak (egyedül a mányi 0-3-at kivéve). 
Véleményem szerint tavasszal reális cél lehet a 
dobogó elérése. 
 

Pécsi László edző így értékelte az őszt: Sikeres 
szezont zártunk, amit a csapat tabellán elfoglalt 5. 
helye is igazol, de ami ennél is fontosabb, hogy  - az 
előző szezonban elkezdett munka azaz - a csapat 
fiatalítása tovább folytatódott! Ennek szellemében a 
nyáron több tehetséges fiatal is csatlakozott hozzánk 
így mára kijelenthető, hogy a bajnokság egyik 
legfiatalabb átlagéletkorú csapata lettünk. A 
fiatalítás mellett nagyon fontos volt az is, hogy 
támadószellemű és közönségszórakoztató játékot 
játszunk és mindenképpen a mezőny első felében 
végezzünk, ezeket a célokat véleményem szerint 
sikerült megvalósítani. Kiemelni név szerint senkit 
sem szeretnék, mert a szezon folyamán mindenkinek a 
teljesítményével és hozzáállásával elégedett voltam, 
arra viszont rendkívül büszke az egész csapat, hogy a 
csoport góllövő listájának első és harmadik helyét a 
Csór TTFC csatárjai foglalják el! Célunk, hogy a téli 
felkészülési időszak során tovább fejlődjünk és ennek 
hatására tavasszal a tabellán előbbre is lépjünk! 
A csapat és a magam nevében ezúton is szeretném 
megköszönni szurkolóinknak az egész féléves 
biztatást és támogatást! Hajrá Csór! 
 

Az ifjúsági csapat 15 mérkőzést játszott, 11 
győzelem mellett 4 vereség a mérlegük. Ezzel a 
negyedik helyet érték el ősszel. Az első három 
helyezett ellen a vereség fájó volt, de 
szégyenkezni nem kell miatta. Egyedül a 
lepsényi fiaskó került a nem várt kategóriába. A 
csapat gólkülönbsége: 75-30. A házi 
góllövőlistát Lehota Gergő vezeti 22 találattal. 
 

Právics Krisztián edző így értékelte az őszt: 
Természetesen nem vagyok elégedett! Az első 3 hely 
valamelyike a cél, ami még meg is lehet, de ahhoz 
komolyabban kell venni a focit. Ha minden meccsen 
viszonylag teljes kerettel tudtunk volna felállni, akkor 
ott is lennénk. Nyilván tisztában kell lennem azzal, 
hogy 18-20 év körüli a csapat és most minden érdekli 

őket, sokszor sokkal jobban, mint a foci! Más 
világot élünk és a focihoz való mentalitásuk nekem 
nagyon furcsa, eléggé távol áll tőlem! De én azt 
tudom mondani, hogy a dobogót a szezon végére 
megcsípjük! 
 

Az öregfiúk csapatunk az ősz elején 
létszámgondokkal küzdött, így a negyedik 
forduló után visszalépett a további 
küzdelmektől. A játékosok egyéb csapatokhoz 
igazoltak le. 
Most a megérdemelt pihenés időszaka 
következő a csapatoknál. Egyelőre semmit sem 
tudunk a tavaszi sorsolásról, valamint az 
időjárás is nagyban befolyásolhatja a 
mérkőzések kitűzését. Egy biztos, hogy ha 
minden stimmel, akkor idehaza kezdünk a 
Bakonycsernye ellen. Illetve itt tájékoztatnám 
a labdarúgást szeretőket, hogy 2020. január 18-
án kerül megrendezésre a XIII. Csuka Kupa 
teremtorna, amire 12 csapat nevezését tudjuk 
majd elfogadni. 
 

Csete Krisztián 
 

Programajánló 
 
December 4-6. Mátyás hét az iskolában 
(részletek a 9. oldalon) 
December 8. Advent második vasárnapja 
(részletek a címlapon) 
December 12. 17 órától testületi ülés a 
Művelődési Házban, utána közmeghallgatás 18 
órától ugyanott. 
December 13. 18 órától Demeter Zsófia 
előadása a könyvtárban. Téma: A Mezőföldi 
uradalmaktól a kisparaszti árutermelésig 
December 15. Advent harmadik vasárnapja 
December 22. Advent negyedik vasárnapja 
Január 11. II. Csóri Darts Bajnokság a 
Művelődési Házban, 9 órától. Nevezni a 
20/5985752-es telefonszámon lehet. 
Január 18. XIII. Csuka Kupa csóri teremtorna 
a sportcsarnokban.  
 

Csete Krisztián 

 

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 havonta, 600 példányban. Üzeneteiket minden hónap első hétfőjéig várjuk a 
szerkesztőség címére. Köszönjük! 
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