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A Polgármester naplója 

Tisztelt Polgárok! A márciusi Új-Krónika 
megjelenése óta eltelt időszak eseményeiről 
szeretném Önöket tájékoztatni. 

Az emberiség történelmének egyik legnehezebb 
időszakában vagyunk. Magyarország Kormánya 
március 11-én rendkívüli jogrendet vezetett be a 
koronavírus világméretű terjedése (pandémia) 
miatt, ami mindannyiunk életében számos eddig 
meg nem tapasztalt eseményt, intézkedést 
hozott. A legfontosabb az, hogy megtanultunk 
alkalmazkodni, egymás életére vigyázni. Ha más 
miatt nem is, de emiatt, a sok szinten zajló 
együttműködés miatt az emberi faj valóban 
egyedi bolygónk faunájában. Mi itt Csóron, 
ennek a folyamatnak egy apró kis láncszemei 
voltunk. Mégis, nyugodt szívvel leírhatom, hogy 
helyt álltunk.  

A vírus elleni védekezésből mindenki kivette a 
részét. Ki azzal, hogy maszkot varrt, ki azzal, 
hogy ételt és gyógyszert hordott az időseknek, 
vagy azzal, hogy vigyázott a közbiztonságra. De 
sokat tettek Önök is a vírus terjedése ellen azzal, 
hogy csökkentették az ismerősökkel való 
találkozásokat, hogy betartották a törvényi 
előírásokat. Csórt a vírus első hulláma elkerülte. 
Továbbra is kérem Önöket, hogy legyenek 
óvatosak, hiszen csak egy életünk van. 
Vigyázzunk egymásra!  

Természetesen ebben az időszakban sem állt 
meg az élet az önkormányzatnál. Testületi 
üléseket ugyan nem tarthattunk a kormány 
utasítása szerint, de a szükséges döntéseket 
meghoztam, s előtte képviselőtársakkal, a 
szakemberekkel a szükséges egyeztetéseket 
lefolytattam. Ezekről fogok most beszámolni.  

Kiválasztásra került a temetőkerítés kivitelezője. 
Ezt a munkát az Árvai Kft és a Dajkabajnok Kft 
nyerte. A kivitelezés megkezdődött, várhatóan 
július közepére teljesen elkészülnek vele a 
szakemberek. Arra kérek mindenkit, hogy 

ameddig a teljes kerítés el nem készül, 
legyenek körültekintőek a temetőben való 
tartózkodásuk alatt. Kérem, jelezzék felénk, ha 
a munkálatok alatt bármi kárt tapasztalnak a 
sírokban.  

 

 

 

 

 

 

 

Vis maior pályázatot adtunk be az óvodai 
pincéből érkező felvizesedésre. A pályázatunk 
jelenleg az elbírálási szakaszba érkezett. 
Várhatóan a nyár folyamán a Belügyminiszter 
dönteni fog a problémánkról. A beruházás 
valamivel több, mint 18 millióba fog kerülni, 
amihez az önkormányzatnak 1,8 millió forint 
önrészt kell majd hozzátennie.Több egyéb 
pályázat is beadásra került a tavasz folyamán a 
Magyar Falu Programon belül. 17 millió 
forintra pályáztunk a művelődési házunk belső 
felújításának befejezése miatt. Amennyiben 
nyerünk, akkor a színházterem falazata lesz 
helyreállítva, függönyök kerülnek az ablakra, a 
színpadra, plusz napelemeket helyezünk fel a 
tetőre, a művelődésszervezőnk egy éves bérét 
is ebből finanszírozzuk. Nem utolsó sorban 80 
új széket is vásárolnánk a pénzből. 23 millió 
forintra pályáztunk útfelújítás címén. Ebből a 
támogatásból a Radnóti utca Belátó utca, 
Arany János utca közötti szakaszát újítanánk 
fel teljesen, valamint a Belátó utcát a 3-14 
számok között. A beruházásból 560 méter 
útszakasz újulna meg. A harmadik beadott 
pályázatunkban 3 millió forint erejéig a körzeti 
orvosi rendelő eszközállományát fejlesztenénk. 
(Friss hír! A pályázatunk nyert!)  
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Egy része a beruházásnak a védőnői munkát 
segítené. Egyelőre a második féléves 
pályázatokról keveset tudunk. Szeretnénk 
elindulni a járdafejlesztéses kiíráson, valamint a 
civilek is készülhetnek az elképzeléseikkel, 
hiszen júliusban nekik írnak ki pénzkeretet. 

Az utóbbi hetek csapadékosabb időjárásának 
köszönhetően újra megtapasztalhattuk a 
települési csapadékvíz-elvezetés korszerűtlensé-
gét. Évek óta várjuk azt, hogy kormányzati 
szinten álljanak neki az egész Magyarországot 
érintő probléma szisztematikus kezeléséhez. Ez 
azonban évről-évre csúszik. Idénre is kaptunk 
ígéretet egy országos alap létrehozására, amibe 
bepályázhatnánk. Ha nem is az egész falu 
tekintetében (a tervezői költségbecslés szerint az 
egész falu esetében 500 milliós forrásra lenne 
szükség), de legalább elkezdődhetne a munka. 
Ezt a feladatot saját erőből képtelenek vagyunk 
elvégezni.  

Itt szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2020-
ban a vírus elleni védekezésre hivatkozva, 
valamint a gazdasági recesszió miatt az 
önkormányzatunk közel 12 millió forint 
bevételtől fog elesni (gépjárműadó elvonás, 
iparűzési adó kiesés, bérleti díjak csökkenése). 
Ez a teljes bevételünknek majdnem a tizede. 
Jelen pillanatban még nincs kialakult álláspont 
kormányzati szinten, hogy a bajba került 
önkormányzatok számára milyen egységes 
támogatási módot alakítanak ki. A bizonytalan-
ság idejét éljük. Ameddig tudjuk, addig tesszük, 
amit elvárnak tőlünk. Jeleztük Törő Gábor 
országgyűlési képviselőnk felé a problémát, aki 
ahogy eddig is, ezután is mindent meg fog tenni 
a körzete településeiért. A képviselőtársakkal 
azon az állásponton vagyunk, hogy a futó 
pályázatokat mindenképpen végigvisszük.  

A művelődési ház belső felújításának második 
üteme befejeződött (színházterem). Szépen 
alakulunk. A wifi-s pályázatunk kivitelezésének 
előkészületei is haladnak. A munkát a Modul- 
Informatika Kft. fogja elvégezni. Lezárult a 

külterületi utas pályázatunk. 600 méternyi 
zártkerti utat újítottunk fel és 250 méter 
vadkerítést építettünk Csór Kis-Iszkán, 
valamint a Belátó hegyen. A július 2-i testületi 
ülésen kiválasztásra kerül az orvosi rendelő 
felújítását végző vállalkozás. Így az épület 
energetikai rekonstrukciója idén mindenkép-
pen lezajlik. Ezeken felül természetesen, 
amennyiben lesznek nyertes pályázataink, 
azokat is le fogjuk bonyolítani.  

Részben a vírushelyzet, részben az önkor-
mányzatunk nehéz anyagi helyzete miatt a nem 
kötelező feladatainkat ebben az évben nem 
tudjuk ellátni. Elmaradt a civil szervezeteknek 
korábban kiírt forrás idei meghirdetése. Az 
önkormányzati rendezvényekre sem tudunk 
pénzt áldozni. Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy nem lesznek programok! A civil 
szervezeteknek és a magánszemélyeknek 
köszönhetően lesz idén is Csukafesztivál, 
Káposztafesztivál, Rockfesztivál, adventi 
hétvégék. Bízom benne, hogy elkerül 
bennünket a vírus második hulláma. Pár fontos 
gondolat zárásként. Elméletileg itt a nyár, 
egyre többet tartózkodunk a szabadban. A 
szabadtéri kerti hulladék tüzelését kérjük, 
mellőzzék! Erre a lehetőség majd szeptember 
1-től lesz meg újra. A PET palackokat a 
továbbiakban az iskola nem gyűjti. De a 
Depónia minden hónapban elviszi azt a házhoz 
jövő szelektív gyűjtés keretein belül. 
Várhatóan az idén mindenki meg fogja kapni a 
szelektív hulladékok tárolására alkalmas 
edényét, így nem lesz szükség a zsákos 
kihelyezésre. A Posta előtti ruhagyűjtő 
használatára is felhívom a figyelmet. Örülünk, 
ha oda kerülnek a ruhák, rongyok. De 
lehetőleg tegyék bele. Amennyiben nincs hely, 
akkor inkább a volt tűzoltószertár mellé tegyék 
le, ahonnét a dolgozóink ideiglenesen beviszik, 
míg a konténer tulajdonosa meg nem érkezik. 
Ha azonban még használható ruhájuk van, 
akkor ajánlják fel inkább jótékony célra! Így 
mindenki jól jár.  
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Végül szeretném még egyszer az egész 
településnek megköszönni a vészhelyzet alatti 
együttműködést. Büszke vagyok a településünk-
re! Jó nyarat kívánok mindenkinek!  

Csete Krisztián 

Covid-19-koronavírus 
 

2019 decemberében, Kínában, Vuhan városában 
ütötte fel a fejét a Covid-19 koronavírus járvány. 
Itt regisztrálták az első eseteket. Három hónap 
alatt, országról – országra, az egész világot 
megfertőzte ez a betegség. 2020. március 11-én 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus 
járványt. Magyarországon az első regisztrált 
esetet 2020. március 4-én jelentették.  
 
Március 16. napjától bezárták az óvodákat, 
iskolákat és digitális munkarend került 
megszervezésre. Március 28-tól kijárási 
korlátozást rendeltek el.  
Röviden a Covid-19 koronavírusról: 
A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed. 
Köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a 
környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik 
emberre. Fertőzött felületek és tárgyak 
megérintésével a vírus kézre kerülhet, az arc, a 
száj az orr érintésével bejuthat a szervezetbe.  
Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi 
ideig marad fertőzőképes a vírus a felületeken, 
annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű 
fertőtlenítőszerek elpusztítják. 
 
2020. május 4. Vidéken, így nálunk is feloldották 
a kijárási korlátozást. A maszk viselése továbbra 
is kötelező maradt az üzletekben és a 
tömegközlekedésben. A vásárlási korlátozások is 
maradtak. Reggel 9.00 óráig a 65 év alattiak, 
9.00 órától a 65 év fölöttiek, majd 12.00 órától 
ismét a 65 év alattiak vásárolhattak. 
Korlátozott létszámmal megnyithattak az 
óvodák. Az időseket ismételten arra kérték, hogy 
ne hagyják el otthonaikat, csak ha nagyon 
szükséges.  
 
2020. május 25. Kinyithattak az óvodák, 
bölcsődék, ismét létszámkorlátozás nélkül 
fogadhatták a gyermekeket.  
2020. június 18-tól megszűnt a veszélyhelyzet. 
Eltörölték a 65 év felettiek vásárlási idősávját, 

ugyanakkor kötelező maradt a maszk viselése 
tömegközlekedési eszközökön és az 
üzletekben. 
Június 22-től ismét a megszokott időben várja 
ügyfeleit a Polgármesteri Hivatal. 
Tudjuk, hogy még nem lehet hátradőlnünk, 
mert a vírus még itt van közöttünk, de ha 
betartjuk az előírt óvintézkedéseket, akkor 
nagy baj nem lehet!   

                  
Szalai Istvánné 

Maszkvarró angyalok 
 

A járványhelyzet kialakulása szükségessé tette 
a maszkok viselését. Mivel ez a termék a nagy 
keresetre való tekintettel hiánycikké vált, 
megpróbáltuk a saját berkeinken belül 
megoldani. Közösségi oldalunkon egy 
felhívást tettünk közzé, hogy aki tud varrni és 
szeretne segíteni, jelentkezzen. Példa nélküli 
összefogás történt Csóron. Több mint tíz hölgy 
jelentkezett, hogy segít megvarrni a 
maszkokat. Ezúton szeretnénk megköszönni 
segítőinknek az áldozatkész munkájukat. 
Heltainé Ágnesnek, Molnár Izabellnek, 
Tamásné Rácz Anikónak, Boros Szilviának, 
Bódis Veronikának, Álland Évának, Müllnerné 
Paitli Évának, Szántayné Mikáczó 
Krisztinának, Tóth Erikának és nem utolsó 
sorban, Babáné Horváth Ágnesnek.  
Ezen kívül köszönjük még azoknak a 
lakosoknak, akik felajánlották a saját készítésű 
maszkjaikat a falu javára. Összesen 568 db 
maszk készült el, amit a faluban kérésre 
kiosztottunk. A maszkok kiszállításában nagy 
segítségünkre volt a Csóri Csivitelő Óvoda 
minden dolgozója. Köszönjük! 
 
 
 
                                                                               

 
 
Segítség az időseknek és a 
rászorulóknak 
 

A vészhelyzet kihirdetése után az 
önkormányzatok feladatává vált az idősek és 
rászorult állampolgárok megsegítése, ellátása. 
A heti bevásárlásokat Müllner Adrienn, 
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Gombaszögi-Szalai Tímea és Szalai Istvánné 
látta el. Ezen kívül a postai és gyógyszertári 
szükségleteket is kielégítették. 
Külön köszönet Rácz Péternének és a 
Polgárőrségnek, lelkiismeretes munkájukért 
hogy kiszállították az éthordókat a 
rászorulóknak. Köszönjük!            
                                                                                 

Gombaszögi - Szalai Tímea 

Ünnepek 
 

Március 15-én a járványhelyzet miatt szűk 
körben, néma főhajtással helyeztük el a 
megemlékezés virágait. 
 

Április 12-13. - Húsvét 
A húsvéti ünnepek az idén a megszokottól 
eltérően teltek. Mindenki szűk családi kőrben 
ünnepelt. Elmaradt a locsolkodás és a 
templomok sem nyitottak ki. Fegyelmezetten 
betartotta mindenki a járványügyi előírásokat.  
 

Május 3. - Anyák napja 
Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, 
amelyben az anyaságról emlékezünk meg. 
Magyarországon május első vasárnapján 
ünnepeljük az édesanyákat.  
Az anyák megünneplésének története az ókorra, 
Görögországra nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi 
ünnepségeket tartottak, Rheának az Istenek 
anyjának és vele együtt az édesanyák 
tiszteletére. Magyarországra az ünnep ötletét 
Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta 
Amerikából. A legelső anyák napi ünnepséget 
1925. március 8.-án a MÁV gépgyár 
foglalkoztatójában, munkásgyerekek tartották. 
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a 
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák 
napját.  
Utólag is sok szeretettel köszöntjük az 
édesanyákat! 
 

Ágh István: Virágosat álmodtam 
 

Édesanyám,  
virágosat álmodtam, 
napraforgó virág voltam álmomban, 
édesanyám, te meg fényes nap voltál, 
napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. 

                                                                                                     
Szalai Istvánné 

 
 

Csóri Kihívás Napja 2020-On  
 
Idén a kihívás napja kicsit másképp zajlott a 
szokásosnál. Mivel a járvány miatt nem 
lehetett tömeges rendezvényeket szervezni, 
ezért mindenki otthon teljesíthette az általa 
kitűzött célokat. Volt, aki futott, 
gimnasztikázott vagy éppen jógázott. Jövőre 
reméljük, hogy együtt teljesíthetünk! 
                                                                                           
 

 
 

Maradj Otthon Csór 
 

A koronavírus miatt számtalan rendezvény 
maradt el községünkben. Ám a közösségi 
oldalunknak köszönhetően, nem maradt kis 
falunk izgalmak nélkül. Két versenyt is 
indítottunk húsvét előtt. Sütemény 
szépségversenyt és húsvéti dekoráció 
szépségversenyt.  
 

Húsvéti sütemény szépségverseny helyezettjei: 
1. helyezett: Simon Eszter 
2. helyezett: Szalai Istvánné 
3. helyezett: Bódis Veronika 
 

Húsvéti dekoráció szépségverseny helyezettjei: 
1. helyezett: Szántayné Mikáczó Krisztina 
2. helyezett: Péntek Ádám 
3. helyezett: Orosz Márta Piroska 
 

2020. április 23.-án útnak indítottunk egy 
újabb kihívást, a virágoskert szépségversenyt.  
 

Virágoskert szépségverseny helyezettjei: 
1. helyezett: Borbély Alíz 
2. helyezett: Szántayné Mikáczó Krisztina 
3. helyezett: Szalai Istvánné 
 

Szívből gratulálunk minden kedves 
pályázónak!  
 

A győztesek díjazására a XII. Csuka 
fesztiválon kerül sor. A „Maradj Otthon Csór” 
karantén képek kiállítását is ott tekinthetik 
meg. 
 

Gombaszögi-Szalai Tímea                   
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Trianoni megemlékezés 
 
2020. 06. 04.-én megemlékezést tartottunk az 
1920-ban történt, tragikus trianoni békediktátum 
100. évfordulóján. Az ünnepi megemlékezés 
után, a Római Katolikus templomban egy rövid 
imát mondtunk Magyarországért, majd 16 óra 30 
perckor 100 másodpercre megkondultak a 
harangok Kárpát – medence minden magyar 
lakta településén. Este fél kilenckor pedig, Tóth 
Péter és családja szervezésében, fellobbant az 
összetartozás tüze a Kilátóhegyen. 

                                                                                  
Szalai Istvánné 

Rímfaragó 
 
Vincze Tamás: Búcsú a nyolcvanadik évemtől 
 
Ki tudja megmondani máról a holnapot 
Táplál-e bennünket egy szikra remény 
Izzunk lassan, mint a parázson a rőzse 
A vagy elhalunk, mint a gyertyafény 
 
Nem tudja senki megmondani azt 
A jövő örömet vagy bánatot fakaszt 
Nem tudja előre senki a holnapot 
Kérdezhetsz jogászt, tudóst, avagy papot 
 
Nyolcvanadik évem nyarától búcsúzik e 
köszöntőm 
Fájdalmas és sivár, mint kopár dombtető 
Mind mélyebb és mélyebb nyomot hagyva fut 
A felettem rohamosan múló idő 
 
 

Iskolai hírek 
 

Örömmel köszöntöm az újság minden kedves 
olvasóját! Sajnos az elmúlt 3 hónap senki 
számára nem volt könnyű, így az iskola életében 
is előre nem látható kihívásokkal szembesültünk. 
A tantermen kívüli, digitális munkarendre való 
áttérés gyorsan és hatékonyan megtörtént. Ezért 
hála illeti meg a szakmailag felkészült 
kollégáimat, akik tanulmányozva a digitális 
oktatás platformjait, a helyzetre gyorsan 
reagálva, kiválasztották azokat a felületeket, 
valamint azokat a módszereket, amelyek 
biztosították azt, hogy a tanévet eredményesen 
be tudtuk fejezni és le tudtuk zárni.    
 

Kitűnő és jeles tanulóink: 
 

1. osztály 
Kitűnő: Barbély Barnabás, Bodri Barna-
bás, Hegedüs-Ari Júlia, Siliga Ákos, 
Volkensdorfer Hanga 
 

2. osztály 
Kitűnő: Malina Erik Gyula 
Jeles: Szemenyei Noé 
 

3. osztály 
Kitűnő: Balom Zorka, Barbély Benedek 
Jeles: Bodri Leila Kata, Sütő Luca 
 

4. osztály 
Kitűnő: Csete Natália, Hegedüs-Ari Nóra 
Jeles: Prátscher Dominik, Sütő Réka 
 

6. osztály 
Kitűnő: Komjáti Kíra 
 

7. osztály 
Kitűnő: Berkes Lara 
 

8. osztály 
Kitűnő: Regecz Hanna 
Jeles: Bognár Barbara 

Regecz Hanna 8. osztályos tanulónk neve - 
példamutató magatartása és szorgalma, 
valamint tanulmányi teljesítménye alapján - 
felkerült az iskola dicsőségtáblájára.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves tanítványainknak szeretettel gratulálok 
a szép eredményekhez és kívánok nekik 
hasonló sikereket a következő években is! 
Egyúttal szeretném megköszönni Regeczné 
Szabó Andreának a szülői közösségben 
végzett, több éves kitartó munkáját! 
A hazánkban is megjelenő koronavírus járvány 
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miatt az iskolákban nem tarthattuk meg a 
különböző rendezvényeket sem, így a tanévzáró 
ünnepség és a ballagás is osztályszinten, 
családias hangulatban történt meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A különböző szintű versenyek is elmaradtak, 
vagy időpontjukat későbbre tolták, de közülük 
kiemelnék 2 olyan színvonalas munkát, melyek 
Csórhoz kapcsolódnak. Az egyik ilyen verseny a 
BISEL gumicsizmás természetvédelmi verseny 
volt, mégpedig az „Álompatak – patakunk, mint 
ideális élőhely” című pályázat, melynek 
országos döntőjébe a Balom Dominik, Berényi 

Nóra, Szegedi Márk Károly és Szemenyei 
Mózes 7. osztályos tanulók által alkotott csapat 
került be egy érdekes videó film készítésével 
és feladatlapok megoldásával. A versenyre 
felkészítette őket Ács Miklós tanár úr. 
A Nemzeti Összetartozás Évében a trianoni 
békediktátum 100. évfordulója alkalmából 
iskolánk egy pályázatra Az első világháború és 
Trianon emléke Csóron címmel rövidfilmet 
készített. A kisfilmet Berkes Lara, Bodó 
Bettina és Fister Dorina 7. osztályos tanulók 
készítették Dr. Hári Gyula tanár úr vezetésével. 
Mindkét alkotást megtekinthetik iskolánk 
honlapján.  
A Hétvezér Általános Iskola szervezésében 
megrendezett Világnyelvész megyei angol 
nyelvi versenyen iskolánk csapata az előkelő 2. 
helyezést érte el. A csapatot alkotta: 
Dunavölgyi Máté, Stefanovics Dávid és John 
Jamie Arawn. A csapatot felkészítette Fliszárné 
Németh Ágnes angoltanárnő.  
Az 5. osztályosok azt a feladatot kapták 
magyar irodalomból, hogy írjanak fogalmazást 
„Csór az én szeretett településem” címmel. 
Nagyon kedves alkotások születtek, érdekes 
gyermeki megközelítések, ezekből idézek az 
alábbiakban gondolatokat.  
Fogadják szeretettel, olvassák örömmel! 
„ Magyarország nyugati részén található, a 
Bakony lábánál, szülőfalum, Csór. Csórt a 
dombok jellemzik. Eső után patakok szoktak 
kialakulni. Ebben a kis faluban az erdőben, a 
réten találhatunk őzeket, nyulakat és még 
sokféle állatot. Falunkban van egy karsztvizes 
kút, meg egy iskola, amelyben éppen szünet 
van, mert a koronavírus épp itt van a 
falunkban és ezért internetes oktatás van….” 
„ …Csórnak a Béke Faluja címet adhatnánk, 
mert mindenki kedves, az emberek 
összhangban és barátságban élnek…” 
„ …Sokfelé lehet itt kirándulni, például a 
Kopasz-hegyre és az utcák is kiválóak egy 
sétára, biciklizésre vagy kirándulásra. Nem jár 
sok autó vagy jármű itt, de ezért tiszta a levegő 
és jobb, mint a városok. Itt minden ember 
családi házban él és van kertje, ahol mindig 
tudnak játszani, most vírus idején is. Szerintem 
Csór szép falu és én nagyon szeretek itt élni, 
mert itt szép a környezet és tiszta a levegő.  
Itt élnek a barátaim, rokonaim és mindenki, aki 
fontos. Én ezért szeretem Csórt. …” 
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„ … Azért szeretek itt élni, mert kedvesek az 
emberek és sok mindenkit ismerek. Szép és 
nyugodt hely. Majdnem az összes családtagom itt 
lakik. …” 
Természetesen ebben a helyzetben sem állt meg 
az élet az iskolában. Folyamatosan igyekeztünk 
minden olyan lehetőséget megragadni és 
kihasználni, amellyel iskolánk bővülhet, 
szépülhet, gyarapodhat. 
Márciusban pályázatot nyújtottunk be a 
HATÁRTALANUL program keretén belül 
felvidéki kirándulásra, mely a következő 
tanévben, a 7. osztályosokkal valósulhat meg. A 
már megnyert, idei évi pályázat, mely egy 
erdélyi kirándulást takar, ősszel fog 
megvalósulni. 
Az előzetes igények felmérése után elkezdtük 
szervezni, majd benyújtottuk az Erzsébet-tábor 
napközis változatára a jelentkezésünket. Két 
turnusban, 3 csoportba várjuk a gyerekeket. A 
tantestület kreativitásának hála gyorsan és 
nagyon változatos programokat sikerült 
összeállítani. Sajnos a pályázatra csak rövid egy 
hetünk volt, da a tervek szerint lesz 
kézműveskedés (agyagozás, barkácsolás, 
karkötőfonás), sportnap, helytörténeti séták 
(pincelátogatások a Baglyasban és Iszkán), 
kirándulások Vértesboglárra, Balatonfüredre és 
Tihanyba, fűszerkert kialakítása, kertészkedés, 
önismereti játék és még sok érdekes program. 
Április végén 17 nebuló iratkozott be 
iskolánkba, mindannyiunk nagy örömére. Várjuk 
őket szeretettel! 
Örömmel jelentem be, hogy az Oktatási Hivatal 
elnökhelyettese, benyújtott pályázatunkat 
érdemesnek ítélte arra, hogy iskolánk az 
elkövetkezendő 3 évben viselhesse az „Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye” megtisztelő címet. 
Ennek keretében különböző szakmai programok, 
módszertani továbbképzések fognak 
megvalósulni, melyről természetesen Önöket is 
tájékoztatni fogjuk. Hálásan köszönjük az 
iskolának nyújtott felajánlásaikat, az SZJA 1%-
ot, valamint minden segítséget!  
Fenntartónknak köszönhetően, a nyári szünetben 
tervezzük mindkét iskolaépület 
villanyhálózatának felújítását. Erre azért van 
szükség, mert a hálózat nagyon régi és az új 
digitális táblák használatával a rendszert 
biztonsági okokból kifolyólag cserélni 
szükséges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy műanyag 
palackokat ne hozzanak az iskolába, mivel mi 
sem tudjuk elszállíttatni, tőlünk sem veszik át, 
jelenleg ez a szolgáltatás szünetel. 
Az elmúlt időszakban nagyon sok türelemre, 
megértésre, kitartásra volt szüksége minden 
embernek ahhoz, hogy ehhez az új 
életritmushoz alkalmazkodni tudjon. Éppen 
ezért hálásan köszönöm minden tanuló és szülő 
áldozatos, kitartó munkáját és kívánok 
pihentető nyári szünetet! 
Friss hírek és információk: www.csoriiskola.hu 
 

Köszönöm figyelmüket! 
 

Cseténé Szabados Amrita Teresa 
intézményvezető 

Óvodai hírek 
 

Tisztelettel köszöntöm az olvasókat!                                    
Az elmúlt időszak óvodai életét is nagyban 
befolyásolta a koronavírus által kialakult 
veszélyhelyzet. Március 13-án, a parkban, a 
Petőfi szobornál még elhelyeztük az óvoda 
koszorúját, és együtt megemlékeztünk az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc bátor 
résztvevőiről. Március 16-tól azonban a 
kialakult veszélyhelyzet miatt óvodánk 
ügyeleti rendszerrel működött május 25-ig. 
Ezen időszak alatt online folytattuk nevelő-
oktató munkánkat. Az óvó nénik számos, 
érdekes feladatot ajánlottak a gyerekeknek és 
mindennap élőben jelentkeztünk egy izgalmas 
mesével. Ezzel is segítettük a szülők otthoni 
nevelő-oktató tevékenységét, és ez jó lehetőség 
volt arra is, hogy a kapcsolat ne szakadjon meg 
a gyerekek és az óvodapedagógusok között. Itt 
szeretnék köszönetet mondani minden kitartó 
gyermeknek, és persze a szülőknek is, akik 
végig, szinte minden nap rendületlenül 
követtek minket, és lelkesen végezték az 
online feladatokat. 
Az óvoda technikai alkalmazottai sem 
tétlenkedtek ezen időszak alatt, hisz 
bekapcsolódtak az önkormányzat óvó-védő 
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tevékenységeibe. Maszkot varrtak, eljuttatták a 
családokhoz a faluban, egyik kolléga 
rendszeresen bevásárolt az idős lakosoknak. Az 
óvodai konyha az ügyelet ideje alatt is 
zavartalanul működött, a konyhai dolgozók 
ellátták ebéddel az igénylőket. 
Közben a dajka nénik, és a pedagógiai 
asszisztensük keze munkája nyomán megszépült 
az óvoda és az óvoda udvara is. Lefestették az 
udvaron található játékeszközöket, babaházat, 
mászókát, gumikat, és az óvodában található 
összes játékot és berendezési tárgyat 
lefertőtlenítették, hogy tisztán, megújulva 
fogadják a visszatérő gyermekeket. 
Óvodánk május 25-től, igaz kevesebb 
gyermekkel, de visszatért a normál működési 
rendbe. Június 12-én, rendhagyó módon a 
sportcsarnok előtti téren elbúcsúztattuk a ballagó 
gyermekeket. 

  
 
 
 
 
 
 
Nekünk is nagy meglepetésben volt részünk, 
hiszen a gyermekek is készültek egy kis szívhez 
szóló köszöntő dallal. Köszönjük az ötletet a 
szervezőknek, a kivitelezést pedig a szülőknek,  
és elsősorban az óvodásoknak. A ballagás 
zárásaként az óvoda dolgozói előadták a 
Hamupipőke című mese paródiáját, amivel 
mosolyt csaltak a szomorú arcokra is. 
 
 
  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Június 29-től a nyári életnek megfelelően az 
óvoda összevont csoporttal fogadja a kis 
óvodásokat. Az óvoda alapítványa nevében 
szeretnénk megköszönni támogatásaikat, 
felajánlásaikat! 
 

„Vigyázz Rám”Alapítvány a Csóri Csivitelő 
Óvoda Gyermekeiért 
Adószám: 18740598-1-07 
 

Munkatársaim nevében is köszönöm a 
megtisztelő figyelmüket! Kívánok 
mindenkinek nagyon jó pihenést a nyáron! 

                  
Wittmann-né Csapó Anikó                   

óvodavezető 

Feketefenyő pusztulás a 
VERGA Zrt. területén 

A VERGA Zrt. kezelésében lévő erdőterülete-
ken, főként Csór és Iszkaszentgyörgy 
települések határában 2019 őszétől kezdődően 
fokozódó feketefenyő pusztulás tapasztalható. 
A kár elsősorban a szélsőséges termőhelye-
ken, az igen sekély termőrétegű váztalajokon 
álló fenyvesekben jellemző. Tipikus tünet a 
hajtások, ágak, koronarészek, vagy az egész 
korona vörösödése, az érintett részek elhalása. 
A kárkép kialakulása folyamatos, a kár idei 
tetőzése augusztusra várható. A károsítás tér- 
és időbeli lefolyása alapvetően függ a csapadék 
mennyiségétől és eloszlásától. 

A gyenge termőhelyen álló fenyvesek a 
megelőző időszak aszályos időjárása hatására 
gyengültségi állapotba kerültek, ami kedvez a 
biotikus erdőkárok kialakulásának. Az 
elsődleges adatok alapján a fenyőpusztulást 
különböző gombakárosítók váltották ki. A 
leírtakból következik, hogy a károsítás 
megelőzésére, ill. mérséklésére alapvetően 
nincs lehetőség. Az érintett erdőket 40-50 
évvel ezelőtt telepítették, a települések és a 
talaj védelme, ill. a lakott területek lőtértől 
való elválasztása érdekében. Az eltelt 
évtizedek alatt az erdőkben spontán 
megjelentek a termőhelynek megfelelő 
őshonos lombos fafajok (pl. virágos kőris, 
molyhos tölgy, cser, sajmeggy, vadkörte), 
amik a fenyő visszaszorulásával párhuzamo-
san biztosítják a folyamatos erdőborítást. A 
jelenség nem egyedi, az elmúlt évtizedekben 
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jelentős pusztulás következett be többek között a 
Keszthelyi-hegységben, ill. a Mátrában is. A 
fenyőpusztulás ismételten felhívja a figyelmet 
arra, hogy környezetünk változásai, elsősorban 
az átlagtól jelentősen eltérő meleg, száraz 
időjárási események jelentős hatással vannak 
erdeink egészségi állapotára. A szárazság által 
kiváltott stressz olyan élettani folyamatokat 
eredményez, amelynek negatív hatásait már 
korábban is tapasztaltuk, de a jövőben ezek 
gyakorisága és intenzitása várhatóan növekedni 
fog.  

VERGA Zrt. 

A Művelődési ház hírei 
 

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

Gombaszögi-Szalai Tímea 
                               művelődésszervező 

Csóri Polgárőrség tavaszi 
összegzése  
 

Koronavírus 
 

A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése 
és az idősávos korlátozások alaposan 
megváltoztatták az életünket. Nem mertek az 
emberek kimenni az utcára, illetve boltba menni. 
Félve érintkeztek egymással. Nehéz volt 
megszokni a távolságtartást, a szeretteinkkel 
való virtuális kommunikációt, a Száj-orrot 
eltakaró maszk viselését.  
A veszélyhelyzet kihirdetésének napjára 
visszatekintve és az azt követő 2-3 hónapra,- az 

alábbiakban szeretnék tájékoztatást adni a 
Csóri Polgárőrség tevékenységéről. 
Amíg az Operatív törzs a Koronavírus okozta 
megbetegedések által a számok emelkedését 
napról napra közölte, úgy a Csóri Polgárőrség 
is kivette a részét a védekezésben, megelőzés-
ben. Napi szinten teljesítettünk szolgálatot több 
alkalommal. A Körzeti megbízottunknak a 
tevékenységét is segítettük. A 65 év feletti 
Polgárőr társainkat kímélve a vírustól, sajnos 
ki kellett vonni őket a szolgálatteljesítés alól, 
bármennyire is szerették volna felvenni a 
szolgálatot, Otthon maradásra bíztattuk őket.   
Egyesületünk tagjai ebben a Koronavírusos 
járványban is önként segítettek. 
Az Önkormányzat szervezésében a 65 év 
feletti szép korúaknak nap, mint nap hordtuk 
az ebédet, bevásároltunk nekik, és többször 
látogattuk őket.Nagyon jó volt látni, hogy a 
védekezésben (Száj-maszk varrásában) a falu 
összefogott. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak, akik támogatták egyesüle-
tünket maszkokkal, védőfelszereléssel, hogy 
mimnél hatékonyabban, a vírus továbbterjedé-
sét meggátolva tudjuk a közfeladatot, 
szolgálatot ellátni. Köszönjük adományozók-
nak. 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Csóri 
önkormányzatnak a kiemelkedő támogatásért. 
 

 „Elsősegélynyújtás” 
 

Körzeti megbízottunk kért segítséget tőlünk az 
egyik szolgálata teljesítése közben, hogy 
segítsünk a helyszín biztosításában. 
A helyszínre érkezve, a láthatóan eszméletlen 
férfi újraélesztését a mentőszolgálat telefonos 
segítségével azonnal megkezdtük, és a 
kiérkező mentők pedig folytatták. De sajnos 
nem jártunk sikerrel. 
 A polgárőrség állománya rendelkezik 
elsősegély nyújtási alapismeretekkel, de 
semmilyen technikai eszközünk nem volt 
hozzá. Ezért gyűjtést szerveztünk, melynek 
célja egy Alap Elsősegély Táska beszerzése 
volt. A táska alap eszközökkel van felszerelve, 
ára 29.000 forint. Tisztelettel megkértük tehát 
a falu lakosságát, ha lehetősége van rá, 
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támogassa Egyesületünket a felszerelés 
megvásárlásában. Összegyűlt az Alap Elsősegély 
Táskára az összeg, amit egyesületünk meg is 
tudott vásárolni. 
Ezúton is köszönjük a támogatóinknak erre a 
célra összegyűlt pénzösszeget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mind emellett a Csór Truck Trailer FC 
pályázaton nyert, mobil újraélesztő berendezést 
adományozott a Csóri Polgárőrség részére. 
Köszönjük Biró Zsolt közbenjárását. 
 

Megszaporodtak az „Unokázós” Csalások! 
 

Az elmúlt hónapokban egyre több az „ 
Unokázós Csalók”. Idős személyeket keresnek 
fel ismeretlenek telefonon és próbálnak 
becsapni. A telefonhívások mindegyike arról 
szólt, hogy az idős személyek unokája balesetet 
szenvedett és pénzre van szüksége, amelyért 
elküldi majd egy barátját, ismerősét.  
Legyünk gyanakvóak és ne dőljenek be a 
trükknek.  
A trükkös lopások megelőzése érdekében 
fogadják meg a hatóságok alábbi tanácsait:  
 

 Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a 
hívás valóságtartalmát! 

 Hívják fel azt a személyt, akire az 
ismeretlen telefonáló hivatkozik! 

 Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki 
önmagát hozzátartozónak adja ki, hívja 
fel, és tájékozódjon! 

 Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal 
értesítsék a rendőrséget! 

 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános 
helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az 
információkat a bűnelkövetők felhasz-
nálhatják. 

 Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és 
bármilyen indokra is hivatkoznak, ne 
adjanak nekik pénzt! 

 Gyanús idegenek látogatása esetén 
jegyezzék meg személyleírásukat, gép-
járművük rendszámát! 

 Ha mégis bűncselekmény áldozatává 
válik, azonnal értesítse a Rendőrséget a 
112-es segélyhívó számot, ami éjjel 
nappal hívható és ingyenes!  

Körzeti megbízottunkat, Borics Mihály R. 
Főtörzsőrmestert a következő telefonszámon 
érhetik el: 06 20 293 9995 
 

Legfontosabb, hogy a család, a rokonok, a 
barátok sokat beszélgessenek a veszélyeztetett 
korosztállyal erről a jelenségről, a bűnelköve-
tésnek ezen formájáról.  
Készítsék fel idős hozzátartozójukat arra, 
hogyha ilyen jellegű telefonhívást kapnak, mi a 
teendő. 
Civil szervezetekkel való együttműködés 

- Az Idei 1848-49-es Forradalom és 
szabadságharc hőseire való megemlé-
kezés teljesen más volt, mint az eddigi-
ekben megszokott. A világszerte terje-
dő koronavírus járvány miatt a március 
15-i Csórra tervezett közös ünnepség 
elmaradt. Így csak önállóan tudtuk le-
róni tiszteletünket az emlékparkban a 
Petőfi szobornál. 

- A járvány miatti korlátozásokon már 
enyhítve, kis létszámban részt vehet-
tünk a tragikus Trianoni békediktátum 
aláírásának 100. évfordulójának meg-
emlékezésén 2020.06.04.-én. 

Fontosnak tartjuk a civilszervezetekkel való 
együttműködést. Kezdeményezzük a 
negyedévenkénti találkozót elnökök és titkárok 
részvételével, hogy átbeszélhessük az adott 
időszakra az eseményeket, rendezvényeket, 
programokat, esetleges közös pályázatokon 
való részvételt. Megkérnénk a civil szervezetek 
vezetőit, hogy ha bármilyen programot 
szerveznek, amire a Csóri polgárőrség 
segítségét igénybe kívánják venni, kérem, 
időben, e-mailben jelezzenek nekünk. Előre is 
köszönjük! 
Illegális Hulladék lerakás 
Szolgálatteljesítések közben egyre többször 
látjuk, hogy a falu szélén, erdőben, útszélén 
egyre több illegális hulladékot raknak le 



12 
 

 

ismeretlenek. Ez elszomorító, hogy ennyire nem 
törődnek a környezettel, illetve veszélyes is.  Ha 
bárki ilyen fajta illegális tevékenységet lát 
kérem, ha lehetősége van, dokumentálja, 
jegyezze fel a gépkocsi rendszámát és juttassa el 
hozzánk vagy a körzeti megbízottunkhoz. 
Temetésbiztosítás 
A polgárőrség nem válogat abban, hogy melyik 
temetésen vesz részt, helyszínbiztosításban 
illetve parkoló gépjárművek őrzésében.  
A hozzátartozók kérnek fel minket erre a 
szomorú eseményen való részvételre.  
Ezt a feladatot is önkéntesen, ingyen végezzük 
el. Amennyiben szükségük van erre a 
szolgáltatásra, kérem, jelezzék felénk. 
Kérem, támogassa egyesületünket, hogy minél 
hatékonyabban és színvonalasabban tudjunk 
szolgálatot teljesíteni. Önkéntesen, Önökért, 
Csórért, és a közbiztonságért vagyunk! 
Támogatását eljuttathatja utalással, vagy 
személyesen is. 
OTP Bank Szàmlaszàmunk:  
11736006-20396684 
Elnök: Kalmàr Làszló 
csoripolgarorseg@gmail.com 
 
Tàmogatásukat előre is köszönjük! 
 

Így a végén emlékezzünk meg elhunyt Csóri 
Polgárőr társunkról, Hopp Lászlóról  
Nyugodjék Békében! 
 

Csóri Polgárőrség 

CSAK Önöknek 
 

Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket! 
Egy elég kemény időszakon vagyunk túl, de 
reméljük, hogy tényleg vége. 
A koronavírus miatti megszorítások sajnos a mi 
tevékenységünket is korlátozták, szinte 
megállították. Szokásos rendezvényeink 
elmaradtak, de az elkövetkezőkre azért 
készültünk. Június utolsó hetében már 
személyesen is találkozhattunk, hogy átbeszéljük 
az előttünk álló eseményeket. 
Az első rendezvény, amin aktívan részt tudunk 
venni a Csukafesztivál lesz. Idén jóval 
szerényebb költségvetéssel valósul meg, de azt 
gondolom, hogy nem ez a fontos, hanem az az 
idő, amit itt közösen eltöltünk, beszélgetünk, 
táncolunk, jól érezzük magunkat. 
A CSAK a jótékonysági büfét fogja üzemeltetni, 
ahol egyszerű, de finom ételekkel és italokkal 

várunk Benneteket. Az idei nagy 
rendezvényünket, a Káposztafesztivált 
szeptember 26- ra terveztük, eső esetén 
október 10-én tartjuk. A főzőversenyen való 
részvétel feltételei ugyanazok, mint eddig. 
Káposztaalapú étel készítése. Már most 
elkezdhetitek keresni a receptötleteket, 
szervezni a csapatokat, hogy legyen időtök 
kipróbálni, felkészülni. Érdekes programokat 
szeretnénk hozni a gyerekeknek és a 
felnőtteknek is. Lesznek érdekes bemutatók, 
előadások, ügyességi játékok délelőtt, illetve 
délután. Az idén szeretnénk kiegészíteni a 
fesztivált egy Borversennyel is! Várjuk azon 
lelkes bortermelők jelentkezését, akik szívesen 
megmérettetnék magukat és borukat egy 
hozzáértő zsűri előtt. Ha megszületett az 
elhatározás mind a főzőversennyel, mind a 
borversennyel kapcsolatban, Gombaszögi- 
Szalai Tímeánál lehet jelentkezni az alábbi 
telefonszámon: 06 70 430 7590 
 
Az év további programjai is hasonlóan 
alakulnak az elmúlt évekhez. Reméljük, ezt a 
rendet már semmi sem zavarja meg. Ezekről 
később adunk tájékoztatást. Természetesen az 
mindig áll, ha van ötletetek vagy szeretnétek 
valamit megvalósítva látni ebben a kis faluban, 
keressetek bennünket bátran, nyitottak 
vagyunk minden javaslatra és az anyagi, illetve 
fizikai határainkon belül szívesen segítünk. Az 
ételdoboz továbbra is működik a vizes 
blokknál. Most már egy hűtőgéppel is bővült, 
amit adományként kaptunk. Köszönjük 
szépen! Köszönöm én is Mindenkinek, aki az 
ételdobozt látogatja és visz bele valamit, 
konzervet, tartós élelmiszert, gyümölcsöt. 
Rendszeresen ellenőrizzük a tartalmát és az 
esetlegesen megromlott vagy lejárt 
szavatosságú élelmiszereket eltávolítjuk. 
 
A felkérés továbbra is érvényes! Nagyon 
szívesen látunk Mindenkit a tagjaink között, 
aki önzetlenül, a szabadidejét feláldozva 
lelkesen szeretne a falu életében aktívan részt 
venni, rendezvényeket szervezni, parkot 
építeni, növényeket ültetni vagy csak jó 
ötleteket adni! Ám ha úgy érzitek, hogy 
tevékenyen nem tudtok részt venni a 
munkánkban, de szimpatikus a 
tevékenységünk és anyagilag szeretnétek 
bennünket támogatni céljaink 
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megvalósításában, ezt is megtehetitek. Az alábbi 
bankszámlaszámra utalhattok bármilyen, 
tetszőleges összeget. Támogatási szerződést 
tudunk kötni, ennek értelmében a támogatás 
összege leírható az adóból. 
Számlaszámunk: 
10400889-50526785-75751003 
 
Köszönöm, hogy az írásomat elolvastátok, 
köszönöm, hogy velünk vagytok és nemsokára 
találkozunk! 
Szép, kellemes, vidám napokat kívánok!   
 

Bódis Veronika 
CSAK elnök 

A nyugdíjasokról 
 
Mint mindenhol, nálunk is megállt az élet 
néhány hónapra. Természetesen hiányoltuk a heti 
találkozókat, a beszélgetéseket, na és a közös 
éneklést.  
Szerencsére már mi is folytathatjuk a 
tervezgetést, összejöhetünk, a kórus is kezdheti a 
próbákat. Nagyon sok fellépésünk elmaradt, de 
talán lesz még lehetőségünk az év során 
néhányat pótolni. Ami biztos, hogy augusztus 
15- én, a Csuka Fesztiválon színpadra lépünk,és 
örömet szerzünk majd műsorunkkal a  
megjelenteknek. 
  

Arról is beszámolok, hogy bár a veszélyhelyzet 
idejére esett két megemlékezés is, márc. 15-én is 
és jún. 4-én is, Trianon 100. évfordulóján 
elhelyeztük mi is koszorúinkat az 
emlékhelyeknél. Bízom abban, hogy legközelebb 
több hírrel is jelentkezhetek!    

                                                                                
Buresné Mészáros Edit 

A Csóri Kertészet ajánlja 

Ugyan elég kedvezőtlen időjárási előjelekkel, de 
elindult az önkormányzati kertészet működése. 
Sokkal lassabban fejlődik minden zöldség a 
megszokottnál, de ez nem jelenti azt, hogy ne 
számíthatna ránk a lakosság. Sőt, június 30-án 
meg is nyit a piac.  

Az új helyünk a Magtár előtt lesz. Itt az udvaron 
belül parkolási lehetőséget is tudunk biztosítani. 
Egyelőre szolid kínálattal, de bizakodva állunk 
rendelkezésükre. Fontos, hogy az első pár hétben 

kedden és pénteken leszünk csak nyitva. 
Minden pénteken délután (14-18 óra között) 
lesz látogatható a piac. Akik a munkarendjük 
miatt nem tudnak eljutni az új helyünkre, azok 
számára heti egy alkalommal biztosítjuk a 
megrendelési formulát.  

Vagy telefonon (20/5985752), vagy e-mailben 
(csetekr@t-online.hu) leadhatják a rendelést, 
amit egy megbeszélt helyen és időben 
vehetnek majd át.Az idei kínálatunk: erős 
paprika, paprika, paradicsom, kígyóuborka, 
befőzni való uborka, zöldbab, fejteni való bab, 
főzőtök, cékla, padlizsán, újhagyma, 
csemegekukorica, cukkini, fokhagyma. 

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket! 

Csete Krisztián 

A könyvtárból a könyvtárról   
 

Nagyon rövid tájékoztatást tudok csak adni a 
könyvtárról, hiszen a járvány következtében a 
könyvtárak is szüneteltetni kényszerültek a 
szolgáltatásaikat. 
Elmaradt tehát a kölcsönzési lehetőség, de több 
olyan rendezvény is, mely évfordulókhoz 
kapcsolódott volna. Amit lehet, pótolni fogunk, 
erről természetesen külön tájékoztatást adunk. 
 
Június 9-től viszont már beindult a munka, a 
megszokott időben és módon fogadok minden 
kedves olvasót. Kérem is, hogy jöjjenek, 
hozzák vissza a kint lévő köteteket, hisz 
vannak olyan olvasók, akik várnak egy-egy 
műre már hónapok óta. 
 
Újdonságként megkezdődik július hónapban a 
KÖNYVTÁR  MOZI,  a tervek szerint havonta 
lesz vetítés. 
Kérem, figyeljék a hirdetőtáblát. A tájékoztatás 
az időpontról, illetve a vetítendő filmről ott is 
olvasható lesz.     
Találkozzunk tehát a könyvtárban! 

                  
Buresné Mészáros Edit 

könyvtáros                   
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Programajánló 
 

Augusztus 15.  
XII. Csukafesztivál 
 
14.00 Kagami-ryú szamuráj harcművészeti 
bemutató, Iszkaszentgyörgyi Önkéntes 
Tűzoltóság, Székesfehérvári Rendőrkapitányság 
kutyás bemutatója 
15.00 Csóri Csuka Népdalkör előadása 
15.30 Pipacsos Néptánccsoport műsora (Pákozd) 
16.10 Idősek és fiatalok köszöntése 
16.30 Polinéz Táncok Stúdiója – Hawaii táncok 
17.00 Év sportolója díj és a Csóri közösségért díj 
átadása 
17.15 Szigeti Peti Hip-Hop műsora 
17.45 HOPZ zenekar előadása 
18.45 Maradj Otthon Csór karanténos 
fotópályázatok díjátadása 
19.00 Tombolasorsolás 
20.00 Duóda Együttes – Rock and Roll Party az 
50-es évek hangulatában 
20.45 Csóri Mátyás Király Általános Iskola 8. 
osztályos tanulóinak UV fényes előadása 
21.00 JAM Showband koncert 
23.30 DJ Bakos - szabadtéri buli hajnalig  
Folyamatos programok, versenyek: Megyei 
Asztalitenisz Bajnokság, Csóri Amatőr 
Tekebajnokság, Labdarúgó mérkőzés 17.00 
órától, Tombolaárusítás, Kirakodóvásár, 
Becsületkasszás könyvvásár, Ugrálóvár, 
Karanténos fotópályázat kiállítása, folyamatos 
büfé, az Iszkaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltók 
17.00 órától vacsora lehetőséget biztosítanak, 
(sült kolbász, langalló, rétes, zsíros deszka, stb.), 
amit a helyszínen lehet majd megvásárolni. 
Várunk mindenkit nagy szeretettel! Szélsőséges 
időjárási körülmények esetén a sportcsarnokba 
költözik a rendezvény. 
 
Szeptember 25.  
VI. Káposztafesztivál 
A részletes programmal a későbbiekben 
jelentkezünk.  

Gombaszögi-Szalai Tímea 

Képviselői fogadóóra 
 

Ari Orsolya képviselő 2020.07.07-én kedden 
17.00-19.00 óráig fogadóórát tart a 
Polgármesteri Hivatalban. 
E-mail: ariorsolya@gmail.com 

Teke  
2019-20.-as Csóri Amatőr tekebajnokság 
egyéni versenyt hirdetünk a 2020 08.15.-ra a 
XII. Csóri Csukafesztiválra. 
 

Csehi Sándor 

Sport 
 

 
 
 
 

 
 
Sajnos a vírus teljesen megállította a korábbi 
években pont tavasszal oly pezsgőnek 
bizonyuló sportéletet. Elmaradt a teke 
falubajnokság zárása, amit reményeink szerint 
szeptemberben tudunk majd pótolni.  
A labdarúgás még érzékenyebb veszteséget 
szenvedett el, hiszen a zajló bajnokságokat 
először felfüggesztették, majd egy tollvonással 
semmissé tették. Mi még tavasszal két 
mérkőzést le tudtunk játszani (Vál-Csór 3-6, 
Csór-Bicske II 4-0), de utána már semmi sem 
történt. Hivatalos végeredményt nem hirdettek. 
Ettől függetlenül a csonka szezonban lejátszott 
mérkőzéseinket mi a csóri labdarúgás 
krónikájába beleszámítjuk. Elmaradt a Fejér 
Megyei Kupa további lebonyolítása is. Mire 
számíthatunk a jövőben? Bíró Zsolt egyesületi 
elnök arról tájékoztatott, hogy augusztus 1-el 
új kiírással elkezdődik a Fejér Megyei Kupa, 
valamint augusztus 15-én megkezdődik a 
megyei II-es bajnokság is.  
Minden bizonnyal hazai pályán fogunk játszani 
a falunapon. Az ellenfél nem ismert. A csapat 
keretében úgy tűnik változás nem lesz. 
Azonban a bajnokságban résztvevő csapatok 
létszámát tekintve sok a bizonytalanság. 
Kérem a labdarúgást kedvelőket, hogy a friss 
hírekért keressék a facebook 
(https://www.facebook.com/csorifoci/) 
oldalunkat, vagy a honlapunkat 
(www.csorfc.hu). Itt szeretném tájékoztatni 
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Önöket, hogy a nyomdába kerülés előtti utolsó 
simításokat végezzük a csóri labdarúgás 
történetét feldolgozó könyvön. A munka az 1955 
és 2020 közötti időszakot öleli körbe, 
feldolgozva minden ismert forrást, sportolói 
beszámolót. Bízunk benne, hogy örömmel 
forgatják majd a volt és jelenlegi játékosok és a 
szurkolók egyaránt. Remek hírt kapott a 
napokban az egyesületünk. Az MLSZ ugyanis 
támogatásra alkalmasnak ítélte azt a szándékot, 
hogy Csóron műfüves labdarúgó pálya épüljön a 
kis füves pálya helyén.  

 

 

 

 

 

 

 

(A kép illusztráció) 

A beruházás 24 millió forintba fog kerülni, 
amiből 1,5 millió forint az önrész. Az önrészt az 
egyesület közadakozásból kívánja összegyűjteni. 
A pálya az országos Óvodai Pályaépítési 
Programon belül fog megvalósulni. Köszönjük a 
tgatást! 

Csete Krisztián 

Zeneoktatás Csóron 
 

A Csitáry Emil Művészeti Műhely bővíti 
zeneiskolai képzését Csóron. A 2020/2021. 
tanévtől kezdődően lehetőség nyílik furulya és 
klarinét tanulására is. Ahogy a zongoraórák, úgy 
a furulya- és klarinétórák is helyben lesznek 
megtartva. Jelentkezés, további információ: 
Molnár Péter 30-2353027 mol.csor@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poénsarok 

 
 
 

Poénsarok 
 
Hazaér a székely fiú egy messzi útról az 
apjához. Az udvaron elkiáltja magát:                 
- Idesapám! Semmi válasz, bemegy a 
konyhába.                                                                      
- Idesapám!  Megint semmi. Bemegy a 
fészerbe, látja ám, hogy az öreg ott hámozza a 
krumplit. Odaszól neki, kissé felháborodva:       
- Idesapám! Itt szólogatom, miúta 
meggyüttem!                                                                     
Erre az öreg higgadtan ennyit szól: Tudom, 
bólintottam! 
 
 



16 
 

 

Gyereksarok  
 
 

Keresd meg a két kép közötti 7 különbséget! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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