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A húsvét misztériuma 

 

 
 
 

A keresztények húsvétkor Krisztus keresztre feszítését és a 
harmadnapi feltámadását ünneplik szerte a világon. A Zsidók a 
pesachot ünneplik, azaz az Egyiptomból való kivonulásra em-
lékeznek. Mégis a húsvéthoz a legősibb emberi felismerés 
megünneplése is kapcsolódik. Ezért is mozgó ünnep a húsvét 
(a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni holdtöltét követő első va-
sárnap). Így tavasz elején űzik el a telet tikverőzéssel, busós 
álarcokkal, vagy éppen ha Csóron járunk, akkor a kisze elége-
tésével. Számomra a húsvéttal tökéletesedik ki az ember, hi-
szen a vallásában és politikai meggyőződésében ugyan más és 
más, de egyvalamiben ugyanaz. Mégpedig abban, hogy tiszteli 
a magasabb hatalmat, a valódi alkotó és romboló erőket.  
 

Csete Krisztián 
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A Polgármester naplója 
 
Tisztelt Polgártársak! A decemberi Új-Krónika 
megjelenése óta eltelt időszak eseményeit 
szeretném most Önöknek összefoglalni. 
 
A képviselő-testületi üléseken történtek:  
 
Január 17. Újabb körben született döntés a 
szociális tűzifa kiosztásáról. Döntés született, 
hogy a megüresedett két szolgálati lakást (volt 
szudániak lakása és a volt ifjúsági ház) újból 
kiadjuk bérbe. 
 
Január 31. A Helyi Építési Szabályzatot 
véglegesítette a testület és átadta főépítészeti 
záró véleményeztetésre. Kiválasztásra került a 
volt szudáni lakás bérlője. Elfogadásra került a 
helyi családi bölcsőde ellátási szerződése (a 
bölcsőde várhatóan júniusban fog megnyitni). 
Döntés született arról, hogy az önkormányzatunk 
egy millió forinttal hozzájárul a sportcsarnok és 
az öltöző átépítésének tervezési költségeihez, 
amit a sportegyesület TAO-s forrásból fog majd 
elvégezni. 
 
Február 27. Elfogadásra került az 
önkormányzatunk 2019. évi költségvetése (a 
részletes költségvetés olvasható a www.csor.hu 
honlapon). Kiírásra került a 2019. évi civil 
pályázat egy millió forintos kerettel. Döntés 
született arról, hogy az önkormányzat a 
sportcsarnok – tekepálya - öltöző résznek, 
valamint a teljes kastélyépületnek a fűtését 
megújuló energiaforrásból szeretné megoldani a 
lehető leggyorsabban. Erre sajnos jelenleg nincs 
pályázati forrás, így hitelből oldjuk meg. 
Elfogadásra került az új Helyi Esélyegyenlőségi 
Programunk. A testület hozzájárult, hogy 
március 30-án lakossági fórumot tartsunk a 
Művelődési Házban, az iszkai bánya 
működésével kapcsolatban felmerült 
problémákról. 
 
Március 19. A Helyi Építési Szabályzat 
főépítészi záró véleménye alapján a testület 
végleges formában fogadta el a terveket. Az új 
HÉSZ várhatóan május 1-től lép hatályba. 
Kiválasztásra került a vis maior 9. pályázatunk 
kivitelezője (Sárépszer Kft.) Egyben ők fogják 
elvégezni a Magyar utca teljes szakaszának 
csapadékvíz-elvezetési átalakítását, valamint az 

úthálózat kátyúzását és az alsó iskola 
udvarának aszfaltozását. Kiválasztásra került a 
kormányzat kérésére a 2021-20127-es EU-s 
fejlesztési időszakra 7 nagy feladat, amit 
szeretnénk támogatásból megvalósítani.  
 
Egyéb történések a településünk életéből:  
 
Az egyik legnagyobb lakossági érdeklődést 
kiváltó téma a művelődési ház fűtésének 
helyzete. Sajnos úgy futottunk végig a fűtési 
szezonon, hogy nem kaptuk meg az elektromos 
áram alapú fűtési rendszerhez szükséges új 
órát, ezért aztán nem is tudtuk a rendszert 
kipróbálni. Az oda-vissza mérő órát már egy 
hónapja igényeltük. Akkor, amikor az E.on a 
kapacitásbővítést elvégezte. Többet nem 
tehetünk, mint várni az óra felszerelését. 
Bízom benne, hogy a következő fűtési 
szezonra már rendben lesz minden. De ha már 
a témánál tartunk, akkor elmondhatom, hogy a 
vizesblokk átalakítás egyeztetés alatt áll. A 
leendő kivitelező (kőműves) már felmérte a 
munkát, most az árajánlat készül. A 
színházterem festése áprilisban lesz meg 
önerőből. Van egy 5 millió forintos 
pályázatunk, aminek várjuk az eredményét. Ha 
nyerünk, akkor a színházterem belülről teljesen 
fel lesz újítva, valamint az aula is. 
 
A Magyar Falu Programon belül, az idei 
esztendőben négy dologra fogunk pályázni: Az 
egyház a Fő utca 10. szám alatt található 
plébánia külső és belső felújítására, valamint a 
berendezésére és egy programszervező egy 
éves alkalmazására. Amennyiben nyer a 
pályázat, akkor ebbe az épületbe fog 
beköltözni a falumúzeum is. Az önkormányzat 
a posta épületének tetőcseréjére, az orvosi 
rendelő eszközállományának fejlesztésére és az 
orvosi rendelő tetejének cseréjére fog pályázni.  
 

 
A plébánia jelenleg 

 



Új Krónika   2019. április 3. 

 

3 
 

 
Felkért bennünket Dr. Molnár Krisztián a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke, hogy szedjük össze 
azon fejlesztési elképzeléseinket, amiket a 
2021-2027-es EU-s fejlesztési ciklusban 
szeretnénk megvalósítani, ha lesz akkor majd rá 
forrás. A testület átgondolta a hiányosságokat és 
az alábbi hét célt tűzte ki maga elé: Csapadékvíz 
elvezetés megvalósítása a teljes belterületi 
szakaszon, települési utak és járdák 
rekonstrukciója, postaépület külső felújítása és 
fűtéskorszerűsítése, tekepálya bővítése, 
települési buszmegállók építése (kőből, elegáns 
külsővel), temetői ravatalozó átépítése és a 
temető teljes rendezése, kertészet fejlesztése 
(állandó piac kialakítása, feldolgozás felé 
elmozdulás, új termőterületek megszerzése). 
Természetesen idén új helyhatósági választás 
lesz, így ennek tudatában próbáltunk ennek a 
kérésnek megfelelni. Úgy vélem ezek a 
feladatok az egész közösség számára fontosak. 
 
Kaptam kérdést a volt főút Székesfehérvár felé 
vezető szakaszának rendezetlenségével 
kapcsolatban (Balo Bau alatt). A friss ághajtások 
újból felnőtték a kitisztított területet, így 
rendkívül gondozatlan látványt nyújt. 
Önkormányzatunk ennek a területnek 
kereskedelmi használatot kíván hosszabb távon 
biztosítani. Már vannak is érdeklődők, így az 
idei évben először a telekalakítást végezzük el, 
utána pedig meghirdetjük kereskedelmi, vagy 
szolgáltatási célra. Eladni a területeket nem 
tudjuk még 13 évig. Úgy vélem gyorsan 
megtalálják a bérlőjüket, hiszen közel vannak az 
elkerülőhöz és nagyon jó az infrastrukturális 
lehetőségük. És a terület rendezését már ők 
fogják elvégezni. 
 

 
Lassan gazdára lel 

 
Elindult az orvosi rendelő energetikai 
felújításának közbeszerzése. A teljes beruházás 
elvégzésére 34.437.720 forintot fordíthatunk. a 

közbeszerzés zárása közel két hónap lesz. A 
kivitelezés június elején kezdődik. A befejezés 
várható ideje 2019. november 30. Ehhez jön 
majd hozzá a tető felújítása, amit ha nem 
sikerül pályázatból megoldani, akkor önerőből 
végzünk el. Ennek összege kicsivel több, mint 
5 millió forint. 
 

 
Felújítás előtt 

 
A vis maior 9 pályázatunk nyert, amire 
6.941.000 forintot kaptunk a Belügy-
minisztériumtól. Ehhez a képviselő testület 
közel négy millió forintot tesz hozzá, hogy 
Iszka szőlőhegyen a 3278 hrsz-ú utat a Mélyút 
kereszteződéstől keleti irányba nagyjából 160 
méter hosszan aszfalttal lássuk el, valamint a 
Táncsics Mihály utcát közel 90%-ban új 
aszfaltréteggel vonjuk be. De a Dózsa György 
utca Málnás Pince felé való lekanyarodásánál 
K szegélyezünk, hiszen ott a lehulló csapadék 
nagy sodrással bír. Ezen felül az 
önkormányzatunk még leaszfaltozza önerőből 
az alsó iskola udvarát, mivel az az esők után 
rendkívüli módon felázik és nem lehet rajta 
közlekedni gyalogosan sem. Szintén meg 
fogjuk oldani még a tavasz folyamán a Magyar 
utca csapadékvíz-szállítási problémáját. 
Szegélyt rakatunk le, hogy az esővíz ne tudjon 
betörni a magáningatlanokba. 
 

 
Megszűnnek a kátyúk a Táncsicsban 
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A képviselő testület az önkormányzat 
költségvetésében az alábbi feladatokat fogja 
elvégezni a kötelezőkön felül: Temetői kerítés 
kiépítése a hiányzó szakaszon. A sportcsarnok és 
a tekepálya, valamint a kastélyépület teljes 
fűtéskorszerűsítése (napelemmel működő 
hőszivattyúk kerülnek be, illetve a radiátorokat 
korszerűbbekre cseréljük), valamint az áramot is 
napelemekkel kívánjuk megtermeltetni. Az 
óvoda környékén lesznek kisebb felújítások. A 
temetőben parkolót építünk, átépítjük a 
szeméttárolókat és a régi részekre is felvisszük a 
vizet. Felújítjuk a második világháborús és az 
56-os emlékműveket. Térköves járdát építünk a 
Fő téri emlékparkba.  
 

 
Kicsinosítjuk 

 
Az idei közmunka programunk egész évben 
fog tartani. 5 főre kaptunk támogatást. Úgy 
vélem így biztosítva lesz a közterületek 
gondozása, a kertészet működtetése, valamint a 
szükséges javítások és takarítások elvégzése. Az 
idei évben az óvodával szemben található 
telephelyet átköltöztetjük a sportcsarnok mögé. 
A telephely helyett egy látogatható zöldfelületet 
szeretnénk kialakítani. 
 
Örömömre szolgált, hogy az idei TEszedd 
mozgalomban részt vett az iskola és a Csóri 
Csukások Túraszakosztály is. Közel 10 köbméter 
hulladékot gyűjtöttek össze. Köszönjük! Április 
13-án délelőtt a szokásos éves önkormányzati 
falutakarítási napot rendezzük. Oda is váruk 
mindenkit! 
 
Lakossági panasz érkezett hozzám, miszerint 
nagy a felháborodás, ami miatt a tél folyamán a 
Fő téri parkból kivágtuk az összes feketefenyőt 
és az akácokat. Valóban így történt. Ez volt a 
parképítési tervünk következő fázisa. Ezt a 
lépést három dolog miatt is meg kellett tennünk. 
Elsőként azért, mert a 2017-ben és 2018-ban 

ültetett fákat (összesen 21) a régi fák a 
növekedésben károsan befolyásolták. 
Másodsorban azért, mert a fenyő és az akác 
parkidegen, tehát nem egy központban 
található közösségi térre valók, hiszen 
esztétikailag nem adnak semmit. 
Harmadsorban azért, mert már vagy 
vezetékekbe nőttek, vagy elhalás előtt álltak. 
Valamint az orvosi rendelő idei felújításának is 
útjában lettek volna. Az új fák 15-20 év alatt 
egy valóban szép, lüktető zöld szívet fognak 
adni Csórnak. Nagyon sok pénzt költöttünk 
eddig is az átalakításra és fogunk is a jövőben. 
Arra kérek mindenkit, hogy bízzanak bennünk, 
hiszen szakemberek segítségével végezzük a 
szépítést.  
 
Köszönjük mindenkinek, aki a március 15-i 
ünnepi megemlékezésen részvételével tisztelte 
meg a forradalom és szabadságharc hőseit! 
 
Végezetül szeretnék mindenkitől elnézést 
kérni, akinek a januári téli útviszonyok 
miatt kellemetlenséget okoztunk. Volt, 
amikor én hoztam rossz döntést, s volt, 
amikor egész egyszerűen a szűkös 
infrastruktúra miatt nem tudtunk igazán jó 
munkát végezni. Bízom benne, hogy tudunk 
pozitív élményeket is okozni a munkánkkal!  
 

Csete Krisztián 
 

2019 az önkormányzati  
kertészet éve lesz 

 
Miért? Mert hosszú évek kitartóan kemény 
munkája után elmondhatjuk azt, hogy egész 
évben tudunk már zöldséget termelni. Valamint 
van lelkiismeretes szakmai vezetője a 
programnak Tóth Csaba személyében. Nem 
utolsó sorban pedig szorgalmas és ügyes 
dolgozók segítik a vezető munkáját. És ami a 
legfontosabb, a lakosság részéről is megvan az 
igény arra, hogy helyben termelt zöldséget 
árusítsunk. Kell ennél több?  
A tavalyi évben elértük az 1,5 millió forintos 
bevételt. Idén a célunk nem kevesebb, mint a 
2,5 millió forintos eredmény. Úgy vélem ehhez 
minden adott. A közfoglalkoztatáson belül 4 fő 
tud részt venni a termelésben. Hozzájuk 
csatlakozik majd időszakosan 3 önkormányzati 
közalkalmazott is. A célunk, hogy még egy 



Új Krónika   2019. április 3. 

 

5 
 

 
fóliasátor árát kitermeljük, ezzel megduplázva a 
télen is termelhető zöldségek mennyiségét.  
Fontos fejlemény még, hogy tervezzük azt, hogy 
csatlakozunk egy országos bioélelmiszereket 
előállító termelői csoporthoz. Itt szakmai 
tapasztalatra és piacra is szert tehetünk. 
Aki megteheti, hogy facebook hozzáférést 
tartson fenn, akkor annak javaslom, hogy 
csatlakozzon a Csór Kertészet csoporthoz. Itt 
mindig a legfrissebb szedésekről írunk. 
Természetesen lesz az idén is piacunk, de majd 
csak akkor, ha már minden nap tudunk zöldséget 
biztosítani. Ez várhatóan június elején kezdődik 
meg.  
 

 
Korábban kezdődött a szezon 

 

CSK 
 

Iskolai hírek 
 
Szeretettel köszöntöm a Krónika c. újság 
olvasóit! A lap utolsó megjelenése óta sok 
minden történt az iskola életében: számos 
rendezvényen, programon, előadáson vagyunk 
túl.  Megszülettek a félévi eredmények is. 
Kitűnő illetve jeles tanulmányi eredményt az 
alábbi tanulók értek el: 
 
1. osztály: Szemenyei Noé - kitűnő 
2. osztály: Barbély Benedek, Borics Mihály, 
Vizi Sára – kitűnők, Bálint Hanna Maja, Balom 
Zorka, Bartók Angyalka Titanilla, Bodri Leila 
Kata, Krihó Eszter, Rózsa Alíz, Sütő Luca – 
jelesek 
3. osztály: Csete Natália, Hegedüs-Ari Nóra, 
Prátscher Dominik, Sütő Réka – kitűnők, Helt 
Lili – jeles 
4. osztály: Fister Bálint, Hegedüs-Ari Mátyás, 
Hollósi Bence, Kovács Lili – kitűnők, Vizi 
Zsófia – jeles 
5. osztály: Komjáti Kíra – kitűnő 

6. osztály: Berkes Lara, Fister Dorina – jelesek 
 

Tanulóinknak a szép tanulmányi 
eredményhez szívből gratulálok! 

 
2019. február 4-én félévi értekezlet keretében 
tárgyaltuk meg az elmúlt félév pedagógiai és 
nevelési munkáját, levontuk a 
következtetéseket és meghatároztuk a célokat. 
A tanulás mellett számos programon vettek 
részt gyermekek és pedagógusok, szülők 
egyaránt. 
 
Januári programok: Ovi-suli foglalkozás, 
dietetikus előadása a gyerekeknek (Menő 
menza), Magyar kultúra napja alkalmából 
szervezett vetélkedő a felső tagozatosoknak és 
versmondó verseny a 3. osztályban, valamint 
színházlátogatás. 
 

 
Ovisuli foglalkozás 

 
Februári programok: Színházlátogatás 
ismételten, budapesti kirándulás keretében az 
Országos Széchenyi Könyvtár és a Nemzeti 
Galéria kiállításának megtekintése, Ovi-suli 
foglalkozás, Zimmermann Ágnes pszichológus 
előadása a leendő 1. osztályosok szüleinek, 
farsang, dietetikus előadása, könyvtárlátogatás, 
megemlékezés a kommunista diktatúra 
áldozatairól, szülői értekezletek. 
 
Márciusi programok: Ovi-suli foglalkozás, 
Pothárnné Gárdonyi Ágnes gyógypedagógus 
előadása a leendő 1. osztályosok szüleinek, 
Etika/Hit- és erkölcstan oktatásával 
kapcsolatos tájékoztató, nyílt tanítási nap, 
nőnapi köszöntés, ünnepi műsor az 1848/49-es 
szabadságharc emlékére, könyvtárlátogatás, 
színházlátogatás az alsó tagozatosoknak, 
kirándulás Tés-Római fürdő-Gajaszurdok-Jásdi 
Szent kút útvonalon, Te Szedd! országos 
szervezésű szemétszedés, körzeti, mezei 
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futóverseny, éjszakai túra 
 

 
Kirándulók 

 

Versenyek 
 

A harmadik osztályos Hegedüs-Ari Nóra részt 
vett a Zrínyi Ilona matematika versenyen, ahol a 
középmezőnyben végzett. Ugyancsak a 3. 
osztályosok közül Csete Natália és Sütő Réka 
tanulók részt vettek az Óperenciás Fejér Megyei 
Mesemondó versenyen. A tanulókat Palkovics 
Ágnes tanító néni készítette fel. 
 
A negyedik osztályosok négy fős csapata 
(csapattagok: Kovács Lili, Vizi Zsófia, Hollósi 
Bence, Hegedüs-Ari Mátyás) negyedik helyezést 
ért el a Nyelvmester országos levelező 
versenyen. 
 
Hegedüs-Ari Mátyás negyedik osztályos tanuló 
képviselte iskolánkat az országos diákolimpia 
úszás döntőjében. A tanulókat Heltay Ágnes 
tanító néni készítette fel. 
 
Ebben a tanévben is részt vett a 7. osztályos 
tanulókból álló csapat a Hebe angol nyelvű 
országos levelező versenyen, ahol a IV. helyezést 
érte el. A csapat tagjai: Bognár Barbara, Fekete 
Gréta, Regecz Hanna, Verebi Bettina. A 
tanulókat felkészítette Fliszárné Németh Ágnes 
tanárnő. 
 
Curie környezetismereti emlékversenyen vettek 
részt az 5. 6. és 7. osztályosokból álló csapatok 
Székesfehérváron, ahol IV. helyezést ért el a 
Berkes Lara, Kun Ivette, Nehéz Viktória alkotta 
csapat. V. lett a Fekete Gréta, Regecz Hanna 
alkotta páros, VI. helyezést a Komjáti Kíra, 
Dunavölgyi Adrienn felállású csapat érte el. A 
tanulókat felkészítette Ács Miklós 
 

 
 

KRÉTA – E-ügyintézés 
 

2019. március 1-től intézményünkben is 
bevezetésre került az elektronikus ügyintézési 
rendszer, melynek segítéségével a szülőknek 
lehetősége van iskolai ügyeiket online intézni. 
A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés modul 
használatával kapcsolatban a 
tudasbazis.ekreta.hu illetve a KRÉTA Youtube 
csatornáján találnak segítséget. 
 

Beíratás 
 

Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 
2019. április 11. 8.00-19.00 

2019. április 12. 8.00 – 19.00 
Helyszín: Csóri Mátyás Király Általános 
Iskola, 8041 Csór Fő tér 1. 
 

Bemutatkoznak a leendő elsős tanító 
nénik… 

 
Heltay Ágnes 

 
25 éve tanítok a Csóri Mátyás Király Általános 
Iskolában. Tanítói diplomámat a Budapesti 
Tanítóképző Főiskolán szereztem 1995-ben, 
előtte 2 évet tanítottam képesítés nélkül a falu 
iskolájában, ahova szeretettel vártak vissza. 
2000-ben elvégeztem a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolán „A fogyatékosok 
együttnevelési, integrációs pedagógiája” 
szakot, így fejlesztő foglalkozásokat is tartok 
az iskolában.  
A következetes nevelés híve vagyok, a 
kölcsönös tisztelet jellemzi a gyerekekkel való 
viszonyomat, de ebbe beletartozik a közösen 
felállított szabályok és korlátok betartatása is. 
Célomnak tekintem a hatékony tanuláshoz 
szükséges gyermekbarát környezet megterem-
tését, és azt, hogy a tanítványaim a mindennapi 
életben használható tudást szerezzenek az 
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iskolában. Tanítói hitvallásom: „Mindenki jó 
valamiben”.  
Két gyermek édesanyja vagyok, a lányom már 
felnőtt, a fiam középiskolás 17 éves. Itt lakom a 
faluban már 23 éve. 
 

Borbás Mária Anita 

Negyedik éve tanítok a Csóri Mátyás Király 
Általános Iskolában. A Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskolán 1991-ben végeztem tanítóként. 
Informatika és rajz-vizuális nevelés műveltségte-
rülettel rendelkezem. Jelenleg az Eszterházy 
Károly Egyetem informatikatanári MSC 
képzésén veszek részt. Negyedik osztálytól én 
tanítom az informatikát. 
Napi munkám során fontosnak tartom a 
képességfejlesztést, a gyerekek sikerélményhez 
juttatását, ehhez mérten választom meg tanítási 
módszereimet. Tanóráimon szeretem 
megteremteni a családias légkört, fontosnak 
tartom a szeretetteljes, de következetes nevelést, 
a gyerekek harmonikus testi és lelki fejlődésének 
biztosítását. 
Férjemmel és három gyermekemmel Székesfe-
hérváron élek. 
 

 
Ági néni és Marcsi néni a negyedikesekkel 

 
Minden leendő 1. osztályos gyermeket nagy 
szeretettel várunk iskolánkba! Miért is jó nálunk 
tanulni? 
 
 Mert családias, kis létszámú osztályokban tudunk 
a gyermekekkel foglalkozni. 
 Iskolánkban magas színvonalú oktatás folyik, a 
tehetséggondozás és felzárkóztatás figyelembevéte-
lével. 
 Megteremtjük az inkluzív, befogadó környezetet: 
integrálunk, differenciálunk. 
 Pedagógusaink magasan képzettek, felkészülten 
várják a jövő nemzedékeit. 
 Változatos, sokszínű programokat kínálunk 
tanítványainknak. 

 Helyben lakó diákjainknak nem kell utazniuk. 
 Jelszavunk: Csóri gyermeknek csóri iskolában a 
helye! 
 

„Mátyás Király Általános Iskola 
Tanulóiért” Tehetséggondozó Alapítvány 

 
Az iskola alapítványa az intézmény működését 
segíti. Szorosan együttműködik az 
intézményvezetővel, pedagógusokkal. 
Alapítványunk kuratóriumi tagságában 
változások történtek. Az elnöki tisztséget 
Németh József úrtól Szántayné Mikáczó 
Krisztina vette át, Galambos Jánosné, Éva 
kuratóriumi tag helyett pedig Palkovics Ágnes 
került megválasztásra. A leköszönő tagoknak 
hálásan köszönöm az együttműködést és a 
segítőkészséget, az új tagoknak pedig 
gyümölcsöző munkát kívánok! 
A tavalyi évben az Szja felajánlásokból 
192 000 Forint gyűlt össze, melyet díjazásokra, 
versenydíjakra, iskolázási támogatásra 
költöttünk. Köszönjük a gyermekek nevében! 
Iskolánk alapítványa minden évben 5000 
Forint értékben támogatja az 1. osztályosok 
tanévkezdését. Ehhez az alapítvány nevére 
kiállított számlára van szükség, melyet 2019. 
szeptember 15-ig kell az osztályfőnöknek 
leadni.  
 

Tisztelt Adózó! 
 

Az adótörvény értelmében lehetősége van arra, 
hogy jövedelemadójának 1%-a fölött 

rendelkezzen.  
Az adóelszámoláskor Önnek kell nyilatkoznia 

arról, hogy milyen célra ajánlja fel ezt az 
összeget.  

Kérem, szíveskedjen ezzel iskolánk 
alapítványát támogatni!  

 
Kedvezményezett neve: 

 
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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A jövő… 

 
A tanév hátralévő részében izgalmas programok 
várnak ránk. Egy pályázati forrásnak 
köszönhetően, áprilisban erdei iskolába megy a 
3. és 4. osztály a Balaton-felvidékre, Tihany-
Sajkod részére. Reméljük, hogy a tantermekben 
elsajátított tudást jól fogják tudni alkalmazni a 
természetes környezetben és sok új élményben 
lesz részük. Kísérők: Cseténé Szabados Amrita 
Teresa és Lengyel Valéria tanárnők. Ugyancsak 
áprilisban kerül sor a már hagyományosnak 
nevezhető angliai utazásra, melyet Fliszárné 
Németh Ágnes angolszakos kolléganő 
szervezett. Májusban részt veszünk az 
önkormányzati szervezésű egészséghéten és egy 
nagyon jó hangulatú gyermeknapot szervezünk a 
Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
Székesfehérvári Szervezetének bevonásával, 
mely Csór Község Önkormányzatának 
támogatásával valósul meg. Aztán természetesen 
jönnek a mérések, vizsgák és a mindenki által 
várt utolsó tanítási nap majd a jól megérdemelt 
VAKÁCIÓ!  
 

Táborok 
 

A nyári szünet idejére 2 turnusban is szervezünk 
napközis tábort.  Az egyik Erzsébet tábor lesz, a 
másik alapítványi. Érdekes programokkal, 
foglalkozásokkal várjuk iskolánk tanulóit. 
Reméljük, ezzel is segítjük a gyermekek nyári 
felügyeletének megoldását. Részletekről a 
későbbiekben fogunk tájékoztatást adni a kedves 
szülőknek. 
 

Bővebb információk: www.csoriiskola.hu 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

Cseténé Szabados Amrita Teresa, 
intézményvezető 

 

ÓVODAI HÍREK 
 

„Jól tudom: a fényt a szemem itta, 
a dalt a fülem fogta, 

a simogatást a kezem érezte, 
szép utakon a lábam vitt, 

és a gondolatok a fejemben születtek, 
mint az ég távoli villódzása, 

de mindezt a szívem gyűjtötte össze, 
és belőle lett minden, ami Szeretet." 

 

(Fekete István) 

Az idén is, mint minden évben december 6-án 
eljött hozzánk a gyermekek várva várt kedves 
barátja, a jó Mikulás bácsi. Aki elhozta 
magával az ő krampuszát. Ez egy nagyon 
fontos időszak a kisgyermekek életében, hiszen 
évekkel később is emlékeznek a titkokkal 
körülvett jóságos öreg látogatására. Az 
óvodások versekkel és énekekkel köszöntötték 
a hozzánk érkező Mikulást, aki ezért cserébe 
édességekkel teli csomaggal ajándékozta meg 
őket. 

Az Adventi heteket a karácsony várás 
hangulata járta át. Az óvodában közösen 
kezdtük el a készülődést. Az ősszel 
összegyűjtött termésekből kiválogattuk a 
legszebbeket és mindkét csoport feldíszítette 
velük az adventi koszorúját. Aztán 
meggyújtottuk az első gyertyát és a táncoló 
gyertyafény köré ülve felidéztük a már tanult 
ünnepi dalokat, verseket. Az idő múlásával 
egyre több gyertya lobbant lángra a 
koszorúkon és mi újabb- és újabb versekkel, 
énekekkel vártuk az ünnepet. Ezekben a 
hetekben többet beszélgettünk a családról, a 
szeretetről, az önzetlenségről, a 
segítőkészségről és arról, hogy ki miért szereti 
és várja a karácsonyt. Az ünnepek előtti 
napokban feldíszítettük a termeket. és a sülő 
mézeskalács illata járta át az egész óvodát. 
Elsétáltunk a Katolikus templom elé és 
megcsodáltuk az ott lévő betlehemet.  

Az óvodásokat megismertettük a Luca napi 
népszokásokkal és december 13-án a Katica 
csoportos „kotyolók” elmondták 
termékenységvarázsló rigmusaikat a Süni 
csoportos gyerekeknek. 

December 14-én egy jó hangulatú családi 
kézműves délutánt szerveztünk, ahol ünnepi 
asztaldíszeket készíthettek kicsik és nagyok. 
Csodálatos művek születtek, és lehetőségeknek 
csak a résztvevők fantáziája szabott határt. 

December 18 –án elérkezett a várva várt 
óvodai közös karácsonyi ünnepünk. Mindkét 
csoportban már korán reggel feldíszített 
karácsonyfa várta az óvodásokat. Énekeltünk, 
verset mondtunk a fa körül, majd a gyermekek 
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visongva bontották a fa alatt talált ajándékokat. 
Hatalmas volt az öröm. A nap és a hét hátralevő 
részében az új játékoké volt a főszerep.  

A téli szünet után a gyerekek megismerkedhettek 
a madáretetés fontosságával és maguk is 
tevékenyen részt vettek a madarak etetésében. 

Február 1-én tartottuk a Mackó napot. Az egész 
héten tervezett tevékenységek a medve témára 
épültek. A gyerekek elhozhatták otthonról a 
kedves macijukat, amiből aztán kiállítást is 
rendeztünk a csoportokban. Mondókáztunk, 
verseltünk, énekeltünk, macis mesét néztünk. 
Képek nézegetése közben megismerkedtünk a 
medvék lakhelyével, életmódjával, táplálékával. 
Február 2-án Gyertyaszentelő napján (a néphit 
szerint) először ébred fel a medve a téli álmából 
és kijön a barlangjából, hogy megnézze milyen 
az időjárás. Ezért pénteken mi is időjóslást 
tartottunk, és megnéztük, hogy látjuk-e az 
árnyékunkat. 
 

 
 
Február 23-án egy családi farsangi mulatsággal 
űztük el a telet. Az idén már negyedik éve 
megrendezésre kerülő nyitott farsangi bálunkat 
rendhagyó módon az óvodában tartottuk. A 
gyerekekkel együtt már hetekkel előtte 
izgatottan készültünk erre a napra. Vidám 
farsangi dalokat és táncokat tanultunk. A bál 
előtti napon a szülőké volt a főszerep. Finom sós 
és édes süteményeket sütöttek a résztvevőknek. 
Volt, aki üdítőt hozott, mások tombola 
tárgyakkal támogattak minket. A mulatság alatt a 
Pitypang zenekar tagjai szórakoztatták 
gyermekdalokkal az óvodásokat és 
hozzátartozóikat. Volt itt eszem-iszom, zene, 
tánc és jelmezes felvonulás is. Itt a tündér,a 
hercegnő,a boszorkány,a pókember egyesével 
megmutathatta a jelmezét és bemutatkozhatott. 

Nálunk így telt a farsang. Köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki segítségével, adományával 
hozzájárult a farsangi bálunk sikeres 
lebonyolításához. 
 

 
 
Március 15-én a sportcsarnokban 
megtekintettük a Mátyás Király Általános 
Iskola alsó tagozatos diákjai által előadott 
ünnepi műsort, ami igen színvonalas volt. 
Ezúton is köszönjük a meghívást! A március 
15-ei megemlékezésünket a Petőfi szobornál 
folytattuk. Papírkardokkal a parkba vonultunk 
ott együtt elszavaltuk a Nemzeti Dal első 
versszakát, majd tiszteletünk jeléül elhelyeztük 
a szobor talapzatán a koszorúnkat. Utána 
visszameneteltünk az óvodába. 
Március 22-én megünnepeltük a víz 
világnapját. Előtte egész héten a vízzel 
foglalkoztunk. A gyerekek ismereteket 
szerezhettek a víz hasznosításának 
lehetőségeiről. Személyesen is 
megtapasztalhatták a víz fontosságát. 
Igyekeztünk kialakítani a gyermekekben a 
környezettudatos, környezet védő magatartást, 
és a takarékos vízfelhasználás szokásait. 
Pénteken kék pólót öltöttünk magunkra és egy 
fergeteges délelőttöt töltöttünk el az 
iszkaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók körében. 
Bemutatták nekünk a tűzoltó autót és a 
tűzoltáshoz használt eszközöket. A gyerekek 
utazhattak is az autóval egy kört, és még a 
szirénát is bekapcsolhatták. Látványos tűzoltó 
bemutatónak lehettünk a tanúi és az óvodások 
maguk is kipróbálhatták ezt a tevékenységet. A 
délelőtt folyamán igen hasznos információkat 
tanulhattak kicsik és nagyok is.  
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 
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adójuk 1%-val alapítványunkat! 

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

Adószám: 18740598-1-07 
 

Az alpítvány nevében előre is köszönjük 
felajánlásaikat! 
 
Április 4-tő-7-ig óvodánk ismét papírgyűjtést 
szervez. Gyűjthető hulladék: újság, irodai papír, 
könyv,hullámkarton. 

 

Wittmann-né Csapó Anikó 
intézményvezető 

 
HÍREK A NYUGDÍJASOKRÓL 

 
Néhány szóban visszatérek a 2018-as esztendőre, 
mivel az év utolsó hetei sem teltek 
eseménytelenül.  
 
A december, a karácsonyi készülődés mindig hoz 
számunkra tennivalót. Aktív részesei, szereplői 
vagyunk már évek óta az adventi 
gyertyagyújtásoknak, így történt ez az elmúlt 
évben is, beterveztük 2019-re is. Az évet egy 
vacsorával, zenével, tánccal gazdagított, kiváló 
hangulatú bulival zártuk. 
 
Aztán már kezdtük is tervezni az új év 
programjait, ami szintén változatosnak  
ígérkezik. Szerepel benne munka, kikapcsolódás, 
a kórussal fellépések egyaránt.   Februárban egy 
jót fürödtünk Sárváron, a gyógyító hatású 
gyógyfürdőben. Aztán következett március 15-e, 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
ünnepe, ahol mi adtuk a műsort. A Nemzeti dalt 
Madár Zsolt, a 12 pontot Langenbacher János 
mondta el, illetve olvasta fel. A CSAK 
képviseletében Törökné Sütő Erika mondott 
verset, emlékezve II. Rákóczi Ferencre, ki példa 
volt a 48-as forradalmi ifjúság előtt. 
Felcsendültek a már jól ismert és kevésbé ismert 
katonadalok is. A megemlékező gondolatokat 
Csete Krisztián polgármester úr osztotta meg 
velünk, melyben kiemelte a nők hősies szerepét 
a forradalmi események menetében. Köszönet 
minden résztvevőnek! Ami szívet melengető, az 
az, hogy egyre többen jönnek el a központi 

megemlékezésre, érdeklődéssel figyelik a 
műsort, sőt be is kapcsolódnak, vállalva a 
tömeg szerepét.  Egyre több koszorú kerül a 
Petőfi-szobor elé, idén már minden civil 
szervezet ott volt. 
Március 30-án látogatást tettünk az 
Országházban, majd felmentünk a Citadellára, 
ahol mindenki szabadon eltölthetett egy kis 
időt saját elképzelése szerint. Kedvezett az 
időjárás is, ragyogó napsütés és kellemes 
meleg tette még emlékezetesebbé ezt a napot.      
Április 13-án részt veszünk ismét a falunk 
szépítésében, amely eddig is minden évben 
önként vállalt kötelezettségünknek minősült. 
Jó lenne, ha lennének követőink a fiatalabbak 
köréből! 
A május a kórusunk számára hoz 
szerepléseket, versenyt. Eleget teszünk a 
vegyeskarral két meghívásnak is 
Székesfehérváron, a férfikar pedig a 
hagyományos katonadal versenyen fog fellépni 
kuruc dalokkal a Rákóczi-év jegyében a 
HEMO-ban. 
Az idén bevezetésre kerülő II. világháborús 
megemlékezésre is készülünk május hónapban, 
mint ahogy az eddigi évek nemzeti ünnepeinek 
központi rendezvényein is aktív szereplők 
voltunk. Az esemény pontos idejéről külön 
tájékoztatás készül! 
 
 Néhány szó a kórusunkról! A vegyeskar és a 
férfi kamarakórus az egyesület keretén belül 
működik, de tagjai nem csupán nyugdíjasok. 
Ez azért is jó, hiszen gondolni kell a kórus 
jövőjére is, kellenek fiatalabbak is, akik majd 
folytatni tudják a megkezdett „munkát”. Az 
idézőjel nem véletlen, azt jelzi, hogy a közös 
éneklés valójában nem minősül munkának, 
hanem egy lélekemelő, kellemes kikap-
csolódás, mely segít feldolgozni a hétköznapok 
problémáit. Egy jó közösség, ahol jól tudjuk 
érezni magunkat, sok-sok közös élményben 
van részünk, értéket közvetítünk másoknak. 
Változás is történt kórusunk életében. Sikerült 
rátalálnunk egy remek citerazenekarra, 6 
fiútestvér alkotja, akik tiszta szívvel, 
lelkesedéssel álltak mellénk segíteni a 
munkánkat. Nagyon jól megtaláltuk a közös 
hangot, a próbák így kiváló hangulatban 
telnek. Már ott voltak ketten a március 15-i 
megemlékezésen is, Báthory Tamás és Gábor. 
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Bízom, bízunk abban, hogy sokan hallhatják 
majd a későbbiekben a játékukat és a közös 
műsorainkat. A kórust jelenleg e sorok írója, 
tehát én fogom össze, remélem, eredményesen. 
 
Felhívást is közzéteszek egyúttal! Női hangokra 
lenne még szükségünk, tehát lehet hozzánk 
csatlakozni. Amint említettem, nem feltétel a 
nyugdíjas lét, a fontos, hogy legyen jó zenei 
hallása, továbbá szeressen énekelni. 
Csütörtökönként találkozunk 17.30-kor, jelenleg 
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, később 
majd visszatérünk a kulturba. Az egyesülethez is 
lehet még jönni, ill. megújítani a tagságot. A 
helyszín a fent említett, Rédei Attiláné intézi az 
ezzel kapcsolatos ügyeket. Szeretettel várjuk a 
jelentkezőket! 
Egyelőre ennyi, majd ismét jelentkezem a 
következő számban az újabb beszámolóval. 
Köszönöm a figyelmet:  
 

Buresné Mészáros Edit                                      

 

2018-ban született újszülöttek 
 
Kacz Karolina    2018.01.01.                      
Anya: Németh Nikolett 
Apa: Kacz Gábor 
 
Barbély Botond   2018.01.05.   
Anya: Barbélyné Finota Krisztina 
Apa: Barbély Imre 
 
Teterin Nikolasz  2018.01.21. 
Nevelőszülők: Gergyely Gyuláné és Gergely 
Gyula 
 
Nagy Nimród    2018.01.26.   
Anya: Nagyné Halasi Éva 
Apa: Nagy Norbert 
 
Gyarmati Tamara Zoé   2018.02.14.  
Anya: Nagy Flóra 
Apa: Gyarmati Gábor 
 
Horváth Bertalan  2018.02.24.   
Anya: Horváth-Gelencsér Katalin 
Apa: Horváth Sándor 
 
Burgess Lucas Gentry  2018.05.12.  
Anya: Burgess Bettina 
Apa: Michael Burgess 
 
 

Zsibók Balázs Ignác  2018.05.28.  
Anya: Cserna Barbara 
Apa: Zsibók Patrik 
 
Gajdó Titanilla Kendra  2018.06.02. 
Nevelőszülők: Mázsa Mónika és Mázsa Zoltán 
 
Almádi Noel István   2018.06.12.  
Anya: Boda Klaudia Ibolya 
Apa: Almádi István Gábor 
 
Szűcs Ádám  2018.06.15.   
Anya: Szűcs-Molnár Diána 
Apa: Szűcs Gábor 
 
Györök Luca   2018.07.15.   
Anya: Parrag Ágnes 
Apa: Györök  András 
 
Fehér Naira  2018.07.23.   
Anya: Szölősi Krisztina 
Apa: Fehér Ákos 
 
Szabó Nóra  2018.07.30.   
Anya: Fehér Ibolya Anna 
Apa: Szabó Ákos 
 
Klesitz Málna Róza  2018.08.10.   
Anya: Szofrán Georgina 
Apa: Klesitz Gergely 
 
Németh Soma   2018.10.02.    
Anya: Tauz Georgina 
Apa:Németh Márk 
 
Kun Rudolf Barnabás  2018.11.14.  
Anya: Deszát Bettina 
Apa: Kun Rudolf Csaba 
 
Viniczai Tamira   2018.11.21.    
Anya: Viniczainé Goricsán Georgina 
Apa: Viniczai György 
 
Török Ádám  2018.12.20.   
Anya: Sütő Erika 
Apa: Török Ferenc  
 
Így utólag is szeretnénk minden szülőnek 
gratulálni, egyben a gyermekeknek jó 
egészséget, az anyukáknak némi alvást, az 
apukáknak nyugalmat, a nagyszülőknek pedig 
még több unokát kívánunk!  
 

KRÓNIKA  
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Így kezdődött… 
 
Évekkel ezelőtt-egy kamion platóján négy 
zenekar csinált szabadtéri bulit - óriási volt. 
....és idén már a nyolcadik fesztivál, Csór 
Sporttelep helyszín, kicsi rendezvény, de van! És 
lesz is, minden nehézség ellenére. Köszönjük a 
Polgármesteri hivatalnak, minden támogatónak, 
szponzornak, mindenkinek, aki segített 
létrehozni ezt a rendezvényt! 10 éve alakult 
Family Rock Club és már a nyolcadik 
rendezvényünk!  
2019. június 22-én mindenkit szeretettel várunk!  
 

 
 

Holdosi Sándor 
 

CSAK Önöknek  
 
Nagy szeretettel köszöntök Mindenkit! Ismét 
egy újabb év, amit sok színes programmal 
töltöttünk meg. 
 

CSAK 2019. évi eseménynaptár 
 
Március 10. (vasárnap) 17.30 Téltemető – Boszi- 
tánc 
Április 11. 17.30 Költészet napja (Kultúrház) 
Április 13. Falurendezés, Tojásfa díszítés 

Május 1. Májfa állítás 
Május 25. Kemence szülinap - Gyereknap 
(májfa kitáncolás, gyereknapi programok) 
Május 29. Kihívás napja 
Június 22. Szentivánéji bál 
Szeptember 28. Káposzta fesztivál (esőnap - 
okt. 5.) 
November 8. Márton napi felvonulás 
(esőprogram: Kultúrház- játékos vásár), utána 
retro disco 
December 15. Karácsonyváró nap 
December 23. IV. Advent  
 
Már hagyományként szerepel programjaink 
között az év legelső rendezvénye a Kiszebáb 
égetés- Boszorkánytánc. 
Programjaink közül az egyik kedvencem. 
Imádom a táncpróbákat, amik mindig jó 
hangulatúak, tele energiával, jókedvvel. A tánc 
mindig átmozgat, a nevetés, vidámság felemel. 
A bemutató előtti készülődés, sminkelés, 
beöltözés is mindig tele van viccel, 
tréfálkozással és persze a fellépés előtti 
izgalommal. Évről- évre többen vagyunk és én 
egyre jobban élvezem.  
Erika mindig igényes műsort állít össze, 
lelkesen, mosolyogva tanít bennünket, küzd 
velünk, a lelkesedése átragad ránk és egy 
nagyon jó kis boszicsapat formálódik a végére! 
  
A felvétel nyitott, bárki, bármikor 
csatlakozhat!!!  
 
Április 13-án lesz a következő lehetőség a 
találkozásra. Tavaly elkezdtük falunk 
szépítését a központi park rendbetételével, 
felújításával, átépítésével. Ezt folytatjuk 13-án, 
rendbe tesszük a virágokat, megmetszük a 
növényeket és összeszedjük a szemetet. 
És itt hirdetjük meg „Hozz egy hímes tojást!” 
akciónkat. A központi parkban szeretnénk 
feldíszíteni egy fát, amire azokat a tojásokat 
akasztjuk, amiket Ti hoztok otthonról. Lehet az 
saját készítésű vagy boltban vásárolt.Remélem, 
az egyik legszebb tojásfával büszkélkedhetünk 
majd! 
 
Április 28. és Május 4. között az önkormányzat 
szárnyai alatt egy egyhetes egészségmegőrző 
programsorozat lesz, melynek szervezésében, 
lebonyolításában a CSAK is részt vesz. 
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Ajánlom mindenki figyelmébe az egész hét 
programjait. Híres előadók, nagy nevek jönnek, 
hogy testi, illetve lelki egészségünket érintő 
problémáinkkal kapcsolatban hasznos, 
mindennapjainkba beilleszthető megoldásokkal 
szolgáljanak. Szombat délelőtt pedig 
szűrővizsgálatokkal tesztelhetjük szervezetünk 
állapotát. 
Az egészségmegőrző program keretein belül 
május 1-én Falumajális, az izgalmas programok 
között ott van 17.00 órakor a májfa állítás.  
Május 25- én tartjuk a gyereknapot, ennek 
részletes programtervét később hirdetjük a 
CSAK oldalán, plakátokon, e- mailben. 
 
Továbbra is tart az Egészségmegőrző program, 
melynek keretein belül nagyon kedvezményes 
díjért tudtok részt venni különböző testedző 
foglalkozásokon: alakformáló aerobic, 
gerinctorna, eszközös hatha jóga. A 
foglalkozásokról az edzők telefonszámán tudtok 
érdeklődni. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki úgy 
gondolja, hogy az egészsége érdekében szeretne 
változtatni az életvezetésén és a mozgás lenne 
ennek egyik megnyilvánulása.  
 
A 2017-ben elindított egészségmegőrző 
programunkon belül az alábbi helyeken és 
időpontokban lehet hozzánk csatlakozni: 
 
Gerinctorna: Hétfőn és szerdán 17-18 óra között 
a Művelődési Házban. A tornát Szabó Károlyné 
tartja. 
Jóga: Kedden és Pénteken 19-20.30 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban. A jógát Bódis 
Veronika tartja. 
Alakformáló torna: Hétfőn és szerdán 18-19 óra 
között a Művelődési Házban. A tornát Sütő Erika 
tartja. 
 
Azt gondolom információ terén ennyi elég, 
hiszen többet úgysem lehetne megjegyezni. Az 
aktuális programok mindig elérhetőek a CSAK 
oldalán, a csor.hu-n, plakátokon. Kérlek 
Benneteket, kövessétek ezeket e forrásokat, mert 
más csatornánk nincs Hozzátok! 
 
Ha szervezetünk tevékenysége továbbra is 
szimpatikus a számotokra, kérjük, támogassatok 
bennünket adótok 1%-val. Ha úgy gondoljátok, 
hogy ezen felül is szeretnétek támogatást 
nyújtani és lehetőségetek van rá, legyen az 

anyagi vagy bármilyen más jellegű, örömmel 
fogadjuk.  
 

Számlaszámunk: 
10400889-50526785-75751003 

 
Köszönöm figyelmeteket, remélem, sokatokkal 
találkozunk a rendezvényeken az idén is! 
 

Üdvözlettel: Bódis Veronika 
CSAK elnök 

 

Katolikus hírek 
 

A nagyböjti idő alkalmas arra, hogy 
felhasználjuk a lelki elmélyülésre. Készüljünk 
húsvét szent titkainak megünneplésére. 
A katolikus templomban a következő 
alkalmakon vehetünk részt: 
 
A nagyböjti misék 9 órakor kezdődnek, és mise 
után keresztút járással emlékezünk Urunk 
szenvedésére. 
Virágvasárnap 9 órakor barkaszentelés és a 
passio felolvasása a szentmisén. 
Nagycsütörtökön 3 órakor kezdődik a 
szentmise melyen az Oltáriszentség alapítására 
emlékezünk. Mise után lesz lehetőség a húsvéti 
szentgyónás elvégzésére. 
Nagypénteken 3 órakor keresztút, igeliturgia és 
a passio felolvasása. 
Nagyszombaton 3 órakor tűzszenteléssel 
kezdődik húsvét vigíliájának ünneplése. 
Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 9 órakor 
kezdődnek a szentmisék. 
Az alkalmakra mindenkit szeretettel várunk. 
 
Áldott húsvéti ünnepet kívánok! 
 

M.né Paitli Éva 
 

Programajánló 
 
Igazán eseménydús fél év előtt állunk, amiről 
próbálok most röviden összefoglalót adni a 
kedves olvasóknak. Az egyes programok 
kezdése előtt természetesen pontos 
tájékoztatást fogunk adni szórólap, plakát és a 
közösségi média jóvoltából. Kérek mindenkit, 
hogy legyen figyelmes! 
 
Április 11. 
 
17 óra 30 perctől Ady estet tartunk a Csóri 
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Alkotó Közösség szervezésében. Helyszín: 
Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Az est 
folyamán előadást tart a Szabad Ötletek 
Színháza is. A rendezvény ingyenes. Várunk 
minden kedves irodalmat kedvelőt a Költészet 
Napján!  
 
Április 13. 
 
Tegyük szebbé Csórt! Immáron 14. alkalommal 
fogunk neki településünk tavaszi 
megszépítésének. Terveink szerint ezen a 
szombaton pár illegális lerakást felszámolunk, 
illetve a Fő téri parkot is kicsit rendbe hozzuk. 
Kezdés 9 órakor. Gyülekező a Posta előtt. 
Nagyjából dél környékére végzünk. Az 
önkénteseket akkor egy ebédre és egy fagyira is 
meghívjuk! 
 
Április 29 – május 5. 
 
Nagyszabású, programoktól gazdag „Egészség 
hetet” tartunk több helyszínen is. A programról 
részletes tájékoztatást adunk az Új Krónika jelen 
számában is.  
 
Május 8. 
 
17 órától megemlékezést tartunk a Fő téri 
emlékparkban található II. világháborús 
emlékműnél az európai háború befejezésének 74. 
évfordulóján. Várjuk a lakosságot!  
 
Május 17. 
 
A márciusban elmaradt Retro Disco új időpontja. 
Gyülekező 20 órától, aki pedig 21 órától a 
húrokba csap, az a J.A.M. A rendezvény 
ingyenes. Helyszín: Művelődési Ház. Az est 
folyamán jótékonysági étel- és italbüfé is lesz.  
 
Május 25. 
 
Gyereknap a Kastélykertben és a Sportcsarnok 
környékén. Az egész napos rendezvényről 
részletes programot szórólap formájában 
olvashatnak majd. A rendezvény szervezője a 
Csóri Alkotó Közösség.  
 

Május 29. 
 
Kihívás napja. Egész napos lehetőség a 
kihívásban való részvételre. A részletekről 
később adunk tájékoztatást! A rendezvény 
szervezője a Csóri Alkotó Közösség. 

Június 1. 
 
Regionális lovas találkozót rendez a falu a 
Balo Bau melletti területen. A tavalyi 
kezdeményezés után idén is az óvoda 
támogatása lesz a fő cél. Természetesen 
pontosabb tájékoztatást később fogunk még 
adni. 
 

CSK 
 

Tisztelt Csóri Polgárok! 
 

A Csóri Polgárőrség Közhasznú Egyesület 
az Önök segítségét kéri! 

 
Adója 1%-nak felajánlásakor gondoljon ránk! 

 
Adószámunk: 18500457-1-07 

 
Ha a munkánkat adománnyal kívánja 
támogatni, akkor a 11736006-20396684 számú 
OTP-s bankszámlaszámra, vagy Rácz Péter 
tagunknál megteheti. 

 
Segítségüket előre köszönjük! Amennyiben mi 
tudunk segíteni, akkor ne habozzanak, 
hívjanak bennünket a 20/9519403-as 
telefonszámon. 
 

Kalmár László – elnök 
 

SPORT 
 

 

Atlétika 
 

Tóth Norbert Portugáliában: A székesfehérvári 
Hunyadi DSE-ben atletizáló Tóth Norbert a 
január jelentős részét Portugáliában töltötte. 
Arról kérdezem Norbertet, hogy kerültél a 
télből a mediterrán tavaszba, és mit kerestél 
ott? 
 
„A felnőtt atléták közül a gyaloglók minden 
évben két hetet töltenek Albuferiában, hogy 
kicsit kimeneküljenek az itthoni zord télből. A 
tavalyi teljesítményem alapján kaptam ezt a 
meghívást, és nagyon örültem, hogy életemben 
először repülőre ülhettem, illetve olyan 
körülmények között edzhettem, amiről eddig 
csak álmodozhattam. Nagyon bízom benne, 
hogy a Portugáliában elvégzett munka 
eredményeként kijuthatok ebben az évben a 



Új Krónika   2019. április 3. 

 

15 
 

 
svédországi U 20-as Európa Bajnokságra” 
 

 
Norbi a célban 

 
Fedettpályás Bajnokok Csórról: Február 9-én 
került Budapesten megrendezésre az ifjúsági és 
junior korú atléták részére az ez évi fedettpályás 
bajnokság. Csórról két fiatal indult 5000 
méteren, hogy begyűjtse a legfényesebben 
csillogó medáliát. A merész tervet tett is követte, 
és most örömmel mondhatjuk, hogy Varga Máté 
az ifjúságiaknál, Tóth Norbert pedig az egy 
évvel idősebbeknél lett magyar bajnok. Mindkét 
fiú a Hunyadi DSE sportolója, és edzőjük az az 
Őze Tibor, aki négy éve erre az útra rávezette 
őket. Hogy a döntés helyes volt, azt a mostani 
eredmények is bizonyítják. 
 

 
A bajnok 

 

Őze Tibor 
 
Labdarúgás 
 

Talán egy kicsit érthetetlenül is korán, február 
23-án kezdődött meg a megyei II. osztályú 
labdarúgó bajnokság az idei tavaszon. 2019-ben 
se EB, se VB, se Olimpia. Talán a 

klímaváltozásra gondolva próbálják így óvni a 
nyári melegtől a sportolókat. Így viszont 
elmondhatjuk, hogy március 31-ig már hat 
forduló lement. Felnőtt csapatunk 50%-os 
mérleggel áll, hiszen 3 győzelem mellett 
(Pákozd 7-0, Pázmánd 3-2, Bodajk 5-2) 3 
vereséget (Kápolnásnyék 0-3, Velence 0-8, 
Fehérvárcsurgó 1-4) tudunk felmutatni. Öt új 
játékos érkezett: Kalapács Ádám, Mundi 
Martin, Kásler Barnabás, Potornai Máté, Zs. 
Nagy Balázs. Úgy vélem mindannyian 
megtalálták a helyüket és erősítést jelentenek 
majd a csapatnak. Úgy vélem a csapat szerez 
még pár bravúr győzelmet és így a reális 8. 
hely környékén fog végezni. 
Az ifjúságiak csak négy mérkőzést játszottak 
tavasszal. Három győzelem és egy döntetlen a 
mérleg (Vál 16-1, Pátka 2-2, Pázmánd 25-0, 
Tordas 5-0). Ugyan a nagy rangadók még hátra 
vannak, de talán nem leszek túl optimista, ha 
azt mondom, a csapatban dobogós helyezés 
van.  
Az öregfiúk csapatunk tavasszal háromszor 
lépett pályára (Pátka 5-1, Sárszentmihály 5-0, 
Ősi 3-2). Az utolsó fordulóban a Főnix ellen 
fog vélhetően eldőlni a bajnoki cím.  
 
Fontos elmondani, hogy április 21-én, 
Bakonycsernye ellen játszunk utoljára itthon 
ebben a szezonban, utána megkezdődik a 
sportpálya felújítása. Egy új öntözőrendszert 
fognak a gyep alá telepíteni. Az őszi 
mérkőzéseinket már remélhetőleg nem 
befolyásolja a korszerűsítés. 
 
Szintén fontos hír, hogy az egyesület egy igen 
jelentős fejlesztést szeretne végrehajtani az 
öltözőn. Terveik szerint megnövelik az öltözők 
számát, klubhelységet alakítanak ki, s egy 
komoly tereprendezés is lesz. Mindezek az idei 
TAO-s pályázati kiírástól függnek. Reméljük, 
támogatni fogják a tervüket, hiszen ezzel 
hatalmasat tudnánk előrelépni!  
 
Várunk mindenkit a következő hazai 
mérkőzésekre: 
 
U19 – Csór-Pusztavám (április 6., 10 óra) 
Felnőtt – Csór-Pusztavám (április 7., 16.30) 
Öregfiúk – Csór-Jenő (április 6., 16.30) 
 

CSK 
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Teke 
 
Az NB II. észak-nyugati csoportban szereplő 
csapatunk  a bajnokság vége előtt kettő 
fordulóval a 11. helyen áll, 11 ponttal. Valószínű, 
hogy ezen a helyen zárja a 2018-19. bajnoki 
szezont.   Ifjúsági csapatunk jelen pillanatban a 
6. helyen áll. 
 
Ifj. Jezsoviczki Csaba  az Országos Serdülő 
bajnokságon, Szentgotthárdon, összetettben egy 
nagyon rangos versenyen 32-es mezőnyben 12. 
helyen végzett. Ugyanitt a sprint versenyen egy 
gurításon múlott az elődöntőbe jutása.  
Megemlíteném, hogy a lányoknál, ugyanezen a 
versenysorozaton, Budapesten Hegedűs Tímea 
az FTC versenyzője egyéni és összetett egyéni 
ezüst érme mellé egy Sprint bronz érmet is 
szerzett. 
Jezsoviczki Anna, a Balatoni vasas játékosa 
kicsit alulmaradt tudásához képest. Szoktuk 
mondani „ez nem az ő napja volt", a közép 
mezőnyben végzett. 
 

Ifjúsági korosztályban Hári Boglárka FTC 
versenyzője, egyéniben és összetettben első 
helyen végzett, míg a Sprint versenyben a 
döntőben második lett. Németh Attila (FTC) 
Székesfehérváron egyéni, összetett bronzérmet 
szerzett. Szép volt fiúk-lányok. Itt említeném 
meg májusban Rockycany (CZE) U18 és felnőtt 
világbajnokság lesz. Nagy öröm számunkra 
hogy Hegedűs Tímea és Jezsoviczki Anna az 
U18,  illetve Hári Boglárka a felnőtt csapat 
tagjaként képviseli a magyar színeket. Hajrá 
magyarok! 
 
Véget ért a Csóri Amatőr tekebajnokság. 
A 2018-19-es  bajnokságnak 10 csapattal 
indultunk neki. Egy nagyon erős bajnokságban 
72 versenyző állt gurító állásba. A bajnokság 
erősségét mi sem bizonyítja, hogy az első és  
második helyet egy csapatpont illetve a 
harmadik helyet csak fél belső pont döntötte el. 
  
1. Nemzeti Front 34 pont 
2. Marxim Pizzéria 33 pont 

3. Csór Önkormányzat 24 pont 
4. T.T.H. 24 pont 
5. Majdnem Titkos 22 pont 
6. Kincsesbánya 14 pont 
7. M.T.B 13 pont 
8. Bandi-ták 12 pont 
9. Retro 2 pont 
10. Kismenők 2 pont 
 
Női egyén végeredmény: 1. Szabó Erika, 2. 
Hollósi-Hegedűs Andrea, 3. Sziklásiné Szandra 
 

Férfi egyéni végeredmény: 1. Dr. Kiss Attila, 
2. Feltein István, 3. Németh Zsolt 
 

Ifjúsági leány végeredmény: 1. Csány Laura, 2. 
Bognár Barbara, 3. Fekete Gréta 
 

Ifjúsági fiú végeredmény: 1. Ifj Sziklási Tibor, 
2. Ifj Jezsoviczki Csaba, 3. Bognár Máté 
 

TOP 12 egyéni összetett egyéni végeredménye 
 

Egyéni: 1. Major Károly, 2. Bognár Norbert, 3. 
Cserna Barnabás 
 

Összetett egyéni: 1. Major Károly, 2. Bognár 
Norbert, 3. Feltein István 
 

 
 

Jezsoviczki Anna, 2018 legjobb serdülő A 
korosztályú játékosa Magyarországon 

 

Csehi Sándor

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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